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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.
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INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 
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realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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edição pois apresentamos os estudos e pesquisas de educadores que zelam 
pela importância da pesquisa para o processo de ensino e  da aprendizagem.

Boa  Leitura!
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Membro do Conselho Editorial da Revista Exatto



04

SUMÁRIO
05. O COORDENADOR PEDAGÓGICO COMO MEDIADOR
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES EM UMA
GESTÃO PARTICIPATIVA
11. O PAPEL DA ARTE NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM
SÍNDROME DE DOWN NA EDUCAÇÃO INFANTIL
17. EDUCAÇÃO INCLUSIVA

21. O ESPAÇO ESCOLAR QUE QUALIFICA A APRENDIZAGEM

25. O CONTAR HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

28. PSICOMOTRICIDADE

33. REFLEXÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO 

42. INCLUSÃO: UM CAMINHO A SER PERCORRIDO

51. PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO POPULAR

55. O TANGRAM, QUADRADO MÁGICO E ORIGAMIS
UTILIZADOS NO ENSINO APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

59. MÚLTIPLAS LINGUAGENS: DIREITO À EXPRESSÃO E
MANIFESTAÇÕES  INFANTIS

65. A IMPORTÂNCIA DA GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA
PORTADORA COM DEFICIÊNCIA

69. A MAGIA DO BRINCAR O JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO COMO
MEDIADOR DA FORMAÇÃO CONTINUADA
DOS PROFESSORES EM UMA
GESTÃO PARTICIPATIVA

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 
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promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

RESUMO
Neste trabalho são focalizadas novas alternativas para a Educação Especial com o apoio das Artes, onde 
procura-se descrever a importância de se trabalhar com a arte para se obter bons resultados com crianças com 
Síndrome de Down. A alfabetização é um processo que não atinge somente o aspecto cognitivo do aluno, mas o 
aluno como um todo: emocional, social, corporal, etc. É neste sentido que entra a arte, que vem trazendo muitos 
benefícios para o deficiente, especialmente para a Síndrome de Down. O fazer artístico transforma, permitindo 
que os elementos assustadores de nossa personalidade ou nossos medos e angústias sejam expressos no 
desenho, na pintura, na argila, na dança, sendo estas, ações de libertação. Concluindo, o ensino das artes é 
indicado como mais uma alternativa possível no processo inclusivo de alunos com diversas diferenças 
considerando não só as deficiências, mas as eficiências.
Palavras-Chave: Síndrome de Down; Arte; Inclusão; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

As artes fazem parte da vida da criança, seja ela deficiente ou não. Quando ela desenha ou pinta exprime suas 
interpretações e impressões a respeito do mundo. Como se tratam de linguagens, as artes são formas 
importantes de expressão e comunicação do ser humano, o que já justificaria sua presença no contexto da 
Educação de uma maneira geral (FIORENZANO et al, 2011).
Dessa forma, é possível afirmar que a criança tem a arte como forma de expressão e caso haja estímulo adequado 
poderá se desenvolver de forma progressiva e completa. Conforme afirmam Martins, Picosque e Guerra (2004, p. 
103), “a arte é a linguagem básica das crianças e precisa merecer um espaço especial, que estimule a exploração, 
a pesquisa, o que certamente não será obtido com desenhos mimeografados e ‘exercícios de prontidão’“.
A área de Arte, assegurada na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2020), cuja 
proposta está contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como no 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, é parte integrante dessas transformações, seja na sua 
concepção enquanto área de conhecimento específico, seja nos modos de sua inserção no contexto mais amplo 
de formação escolar e no diálogo com as outras áreas de conhecimento.
Todo ser humano está predisposto a se desenvolver, inclusive aqueles com deficiências, como é o caso da 
Síndrome de Down, porém é necessário um trabalho adequado e estimulações apropriadas. E é neste sentido que 
entra a arte, sendo capaz de incentivar este trabalho. 
Sempre houve muito preconceito no que se refere ao indivíduo com Síndrome de Down, que por muito tempo foi 
considerado retardado e incapaz. Entretanto, na atualidade já se sabe que essa síndrome está associada a uma 
alteração genética e que os indivíduos com a síndrome, embora manifestem algumas dificuldades e limitações, 
podem ter uma vida normal e desenvolver atividades do dia a dia da mesma maneira que qualquer outro ser 
humano (SIQUEIRA, 2020).
Conforme Augusto (2020), com estimulações apropriadas, a criança Down pode se desenvolver e realizar 
atividades diárias e até mesmo conquistar formação profissional e, na perspectiva evolutiva, a linguagem e as 
atividades como leitura e escrita podem ser realizadas por meio das experiências do próprio aluno. 
É nesse sentido que se propõe o uso da arte para crianças com Síndrome de Down, e dos caminhos que podem 
ser tomados nesse ensino, dando prosseguimento à significativa história já construída e buscando ainda avançar 
cada vez mais, em sintonia com as discussões mais atuais no ensino de Arte e no papel da Arte na formação de 
alunos com deficiência.
Elementos simples como música, ritmos, movimentos, cores e texturas são ferramentas valiosas no 
desenvolvimento, na socialização, educação e inclusão do indivíduo com Síndrome de Down. A arte estimula 
regiões do cérebro que outras técnicas não conseguem alcançar, pois, tem um poderoso dom de elevar a 
autoestima do individuo com deficiência e ainda favorece sua integração com a sociedade (ANASTASIOU, 2020). 

Isso levou a realizar a presente dissertação, e que ela possa significar uma contribuição efetiva para todos 
quantos venham, ao longo dos anos, dedicando seus esforços e entusiasmo no ensino e no exercício da Arte e 
da Inclusão, para a formação de indivíduos mais integrados, mais livres, criativos e atuantes, no exercício pleno 
de sua cidadania.
Dessa forma, o objetivo maior aqui é analisar a importância do uso da arte na Educação e Inclusão de crianças 
com Síndrome de Down, ou seja, que benefícios a arte pode trazer à criança com Síndrome de Down.
E a partir de leituras e pesquisas, este trabalho se propõe a apresentar um conhecimento mais profundo sobre as 
crianças Down e suas habilidades e limitações. 

A ARTE E A SÍNDROME DE DOWN

São poucos os trabalhos que relacionam a síndrome de Down e Artes, pois em geral, as preocupações ficam 
voltadas para aspectos médicos e educacionais isolados, não considerando, neste último caso, a Arte como um 
meio para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo com a síndrome.
De acordo com Bueno (2002), a Arte na Educação Especial teve seu marco inicial no Brasil, a partir das ideias da 
arte-educadora russa Helena Antipoff durante o movimento Escolinha de Arte do Brasil em 1948, que incluía no 
ensino de arte, as pessoas com necessidades educacionais especiais, abrindo assim novos horizontes que 
beneficiariam o desenvolvimento da capacidade criadoras dessas pessoas.
Na educação, o conceito de Arte tem sido objeto de diferentes interpretações, arte como técnica, lazer, processo 
intuitivo, liberação de impulsos reprimidos, expressão, linguagem, comunicação e etc. Através de seu ensino, o 
educador pode incentivar a criança Down a exercitar sua memória, sua criatividade, sua imaginação para se 
expressar e se comunicar melhor com a realidade, dando a ela a possibilidade de sair de um mundo individual, 
solitário, habitado por sonhos. Quando uma criança realiza alguma atividade artística ela organiza espaços, 
define formas, compõe planos, estrutura e articula o sentir e o pensar, numa perspectiva mais abrangente as 
atividades artísticas propiciam o desenvolvimento físico-psíquico do individuo. Proporcionando a construção 
das significativas relações espaço-temporal, abrangendo dimensões como o ritmo, equilíbrio e proporção 
(TOZZI; COSTA; HONÓRIO, 2006).
Segundo Barbosa (2007), somente a ação inteligente do professor pode tornar a Arte ingrediente essencial para 
favorecer o crescimento individual do individuo, proporcionando a criança Down a dar forma e colorido ao que 
até então se encontrava no domínio de sua imaginação e percepção, contribuindo dessa forma para o seu 
desenvolvimento, tanto intelectual quanto motor, ajudando-a a interagir com outras crianças, proporcionando a 
conquista de autoconfiança, despertando assim a prontidão para a aprendizagem, fazendo com que ocorra a 
integração dos processos neurológicos e da harmoniosa evolução de funções como a percepção e o esquema 
corporal. Pela arte, a criança pode elaborar conceitos e expressar sua compreensão dos papéis sociais.
A criança com síndrome de Down tem idade cronológica diferente da idade funcional, dessa forma, não devemos 
esperar uma resposta idêntica à resposta das crianças sem necessidades especiais que não apresentam 
alterações de aprendizagem. Para Schwartzman (2000), o fato da criança não ter desenvolvido uma habilidade ou 
demonstrar conduta imatura em determinada idade, comparativamente a outras com idêntica condição genética 
(ou se comparada a indivíduos com condições genéticas diferentes) não significa impedimento para adquiri-la 
mais tarde, pois é possível que com o estimulo necessário essa criança mature lentamente, assim o trabalho 
pedagógico no ensino de Artes Visuais deve primordialmente respeitar o ritmo da criança e propiciar-lhe 
estimulação adequada para o desenvolvimento de suas habilidades. Programas devem ser criados e 
implementados de acordo com as necessidades específicas de cada criança. É imprescindível que no inicio da 
experiência artística, nos primeiros anos da vida escolar já na educação precoce, que as primeiras tentativas de 
representação sejam significativas, devendo proporcionar não só a oportunidade de desenvolvimento em 
diversas áreas, mas também o ensejo de a criança inventar, experimentar e sentir júbilo.
Sendo assim, na opinião de Pueschel (2007, p. 167), “[...] como os programas de intervenção precoce favorecem 
o desenvolvimento de crianças com síndrome de Down, uma experiência positiva de pré-escola exerce um papel 
muito importante nas suas vidas durante os anos de formação”.
O ensino de artes para crianças especiais é uma atividade complexa, pois exige adaptação de ordem curricular 
que requer um cuidadoso acompanhamento dos educadores e pais, todos podem aprender a inteligência não é 
um dom e sim um processo. “Por outro lado, o processo educativo conservador tem ideologicamente – 
violentamente – fingido esquecer tal fato.” (BARBOSA, 2007, p. 98).
Conforme Picanço (2020), vincular a educação à atividade artística constituirá um elo importante para o 
desenvolvimento cognitivo da criança Down, pois uma das principais proezas do processo educativo constituirá 
em dirigir a conduta dessa criança preparando-a para o desenvolvimento e exercício de sua imaginação, 
contribuindo tanto para constituição quanto para o desenvolvimento crítico da criança, principalmente no que se 
refere aos processos de produção e apreciação artística. A orientação sobre as técnicas artísticas deve ocorrer 
de forma gradual, pois estas crianças não conseguem absorver grande número de informações ao mesmo tempo. 
Também não deve ser apresentada a ela, informações isoladas ou mecânicas, de forma que a aprendizagem deve 
ocorrer de maneira facilitada, através de momentos prazerosos. O educador é o agente mediador desse processo, 
tendo um importante papel, pois:
[...] No encontro com a Arte enquanto objeto de conhecimento haverá sempre necessidade de um educador 
sensível, capaz de criar situações em que, possa ampliar a leitura e a compreensão de homens e mulheres sobre 
seu mundo, sua cultura. Capaz, ainda de abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e 
das perspectivas pessoais de cada produtor/fruidor/aprendiz. São vários os mediadores possíveis, mas na 
escola, certamente, o educador é o principal deles, cabendo-lhes mediações pedagógicas profissionais 
competentes frente à cultura. Uma mediação sempre será articulação e não rebaixamento entre as histórias 
pessoais e coletivas dos aprendizes de Arte, entrelaçada na teia sócio-histórica cultural da humanidade nessa 
área de conhecimento (BARBOSA, 2007, p. 56).

É importante que o arte-educador organize atividades artísticas para a criança Down envolvendo-a na produção 
de trabalhos que guardem relação com seu próprio estágio de desenvolvimento, promovendo a aprendizagem 
nas situações diárias da criança. De forma lúdica podemos fazer uso dos jogos simbólicos, que nesse processo 
atuarão como agente facilitador do ensino aprendizagem, fomentando a criança especial a adquirir 
progressivamente, conhecimentos cada vez mais complexos que serão indispensáveis para a formação de 
qualquer indivíduo. Não é adequado pularmos etapas ou exigirmos da criança atividades que ela não possa 
realizar no momento, pois estas atitudes não trazem benefícios à criança e ainda podem causar-lhe estresse. A 
evolução gradativa de aprendizagem no decorrer do desenvolvimento da atividade artística proposta deve ser 
respeitada, para que se possa obter êxito em sua finalização.
Outra forma de estimular o interesse da criança para uma determinada atividade artística é proporcionar a ela 
pequenas variações de materiais para a mesma atividade, pois a repetição será uma forma de fazer com que a 
criança passe de um estágio do desenvolvimento a outro com mais facilidade, nunca esquecendo que:
Cada criança permanecerá em um determinado estágio por período diferente de tempo. Haverá períodos sem 
nenhuma alteração aparente, ou mesmo períodos em que se verifica um retrocesso. Esses são períodos de 
sedimentação do aprendizado. Haverá também aqueles em que o nível de atividades não será mantido em seu 
máximo. Os adultos rabiscam para aliviar o tédio, e a necessidade de proceder de modo semelhante deve ser 
respeitada (ATACK, 1995, p. 33).
Em crianças com síndrome de Down é comum observarmos movimentos estereotipados e evolução 
desarmônica. O desenho, pintura e a modelagem auxiliarão no desenvolvimento da coordenação motora, 
ajudando-as a compreender que uma representação organizada dos movimentos se faz necessária para a 
execução de uma ação. A arte é um caminho através do qual cada indivíduo pode encontrar possibilidades de 
expressão para através de técnicas e materiais artísticos, processar, elaborar e redimensionar suas dificuldades 
na vida.

ENFOQUES DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DAS ARTES À CRIANÇA DOWN NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Veremos a partir de agora, as principais modalidades de Arte que podem ser trabalhadas com alunos com 
Síndrome de Down na Educação Infantil.

A EVOLUÇÃO DA CRIANÇA DOWN NAS FASES DO DESENVOLVIMENTO DO DESENHO INFANTIL

O desenho é uma das primeiras manifestações da criança e suas diferentes modalidades constituem um recurso 
importantíssimo de uso indispensável para estimulação da criança Down, pois para ela o desenho não pretende 
dimensionar a arte em si, mas o desenvolver de hábitos e habilidades que organizam e estruturam a 
personalidade acentuando o desenvolvimento cognitivo e os processos de aprendizagem. Através do desenho a 
criança expressa como vê, como projeta e como pretende executar, ocorre assim à projeção de sua 
personalidade, pois assim ela organiza e concretiza seus pensamentos ao mesmo tempo em que lhe dá 
autoconfiança por estar construindo e se expressando livremente (REILY, 2001):
[...] O resultado gráfico do desenho, às vezes, pode até não corresponder ao alto grau de intensidade vivida no 
ato de desenhar. Mas, com certeza, manifestam-se operações mentais como: imaginar, lembrar, sonhar, observar, 
associar, relacionar, simbolizar, representar (DERDYK, 1990, p.121).
Invocando as imagens mentais a criança tende a interpretar a realidade com mais facilidade; ao pegar à folha de 
papel em branco a criança busca transforma-la, a partir do amorfo ela passa a figurar seu imaginário. De acordo 
com Lowenfeld (1977, p. 77), a criança possui seu mundo próprio e, quanto mais depressa a ajudarmos a 
compreendê-lo, sem lhe impormos nossos padrões de adulto, mais rapidamente ela se desenvolverá. Ela 
expressa em sua arte seu nível de desenvolvimento, que não pode ser alterado ou corrigido por meio de uma 
análise superficial. Segundo o autor, o desenho infantil passa por algumas fases de desenvolvimento que se 
iniciam com as garatujas desordenadas e evoluem a desenhos mais estruturais e esquematizados. Por volta de 
mais ou menos dois anos de idade já são feitos os primeiros rabiscos chamados de garatujas que são realizados 
pelo puro prazer de poder registrar seus movimentos. Em um primeiro momento, seus rabiscos são 
descontrolados variam em comprimento e em direção, e a criança não procura representar nenhum elemento do 
seu entorno com os seus traços, uma vez que os mesmos têm como base seu desenvolvimento físico e 
psicológico. A criança simplesmente desfruta dos movimentos que realiza ao produzir seus desenhos, que não 
costumam ocupar a folha toda (uma grande parte desta fica em branco), ela segura o lápis de diferentes maneiras, 
e ainda não tem controle suficiente para adaptar a postura de pinça (posição correta para segurar o lápis), 
fazendo habitualmente demasiada pressão com o lápis. Aos poucos seus rabiscos vão ficando mais controlados, 
os traços desordenados no papel evoluem gradativamente, até converterem-se em símbolos cujo conteúdo se é 
capaz de reconhecer, a criança descobre o controle visual que possui sobre os traços que executa. Nesta etapa, 
dedicam-se a rabiscar com mais entusiasmo, uma vez que coordenam o controle visual e motor, embora não 
chegue a representar algo reconhecível, a criança relaciona frequentemente os seus desenhos com o ambiente e 
começa a dar nome a seus rabiscos, dando inicio ao planejamento do que vai desenhar.
O desenho materializa o relacionar da criança com o ambiente, se o professor (a) estiver atento (a) às produções 
da criança Down ele (a) poderá acompanhar os ritmos pessoais de cada criança e identificar eventuais fases 
comuns de seu desenvolvimento psicográfico. A criança não está preocupada com as “técnicas” que são 
impostas por alguns educadores e, que estes por sua vez acabam inibindo, privando qualquer tipo de exploração, 
tanto em relação ao uso dos materiais, aos quais devem ser adequados a tais atividades, quanto à manifestação 
de elementos gráficos que expressem o imaginário dessa criança (PICANÇO, 2020).
A criança é constantemente desafiada pela matéria a agir e reagir. Este momento intenso de experiências 
materialistas através de seus jogos de ficção e construção, ainda que em grande parte inconscientes, é o tempo 

da construção da imaginação “armazenamento das imagens primeiras”. Momento de conquista pela sucessão e 
repetição do esforço e do sucesso mediato (RICHTR, 2004, p.20).

A CRIANÇA DOWN E A EXPRESSÃO ATRAVÉS DA PINTURA

Desde muito cedo o mundo é um campo de experimentação para as crianças, sejam elas “normais” com 
necessidades especiais. Em sua ambiência, a criança já tem a oportunidade de vivenciar uma infinita variedade 
de cores, no azul sempre mutante do céu, no verde das plantas, as cores têm muitos significados e os suportes 
podem sugerir diversas formas.
Conforme Picanço (2020), já com um ano o bebê Down pode manusear a tinta, desde que o educador (ou a pessoa 
responsável pela atividade) tenha cuidado, procurando afastar o perigo de intoxicação, por isso considera-se 
mais adequado o uso de tintas a base de corantes comestíveis como o da beterraba e o do açafrão. É importante 
também o uso de matéria prima que possua um gosto não tão agradável, para que a criança desde cedo aprenda 
que nem todas as substancias são destinadas a alimentação, ou seja, que tinta é tinta e alimento é alimento.
Após seu preparo, as tintas devem ser postas em um recipiente apropriado, é de suma importância deixar a 
criança entrar em contato com as tintas, sentir sua textura, se sujarem, pois em atividades artísticas a 
experimentação é fundamental e dá à criança a possibilidade de explorar o material e assim se aproximar da 
importante expressão artística que é a impressão de seus primeiros traços (PICANÇO, 2020).
Procedimento importante a ser executado também nos primeiros contatos com tinta de crianças de outras faixas 
etárias, pois em muitos casos o fato de a criança possuir síndrome de Down faz com que pais e educadores 
acabem a afastando de certas experimentações, prejudicando com isso a possibilidade da criança realizar 
descobertas individuais e progressos em seu desenvolvimento cognitivo (ANASTASIOU, 2020).
De acordo com Richtr (2004), as atividades que envolvam a pintura na maioria das vezes devem ser individuais, 
pois as crianças ao executarem trabalhos plásticos não trabalham em grupo e sim lado a lado. No começo do 
processo de assimilação de técnicas, o processo de aprendizagem passa a ser mais importante que o produto 
final, tendo o indivíduo à liberdade de construir e “destruir”.
Nesse processo, cabe ao educador a função de ampliar a sensibilidade e aguçar os sentidos da criança, uma vez 
que homem aprende significados através de seus sentidos. É estimulando a criança Down a representar através 
das cores sinais de seu cotidiano, que estaremos possibilitando a mesma interagir com seu imaginário, 
exercitando sua abstração para que através dessa representação plástica ela possa mostrar como vê e lembra 
dos objetos e seres que a cercam e que chamam atenção em sua ambiência (PICANÇO, 2020).
Tanto na construção pictórica, como nas outras linguagens artísticas, o educador desempenha um importante 
papel que é o de ser mediador entre a criança e a técnica desenvolvida, pois:
Sabemos que a representação gráfica infantil desenvolve-se num crescendo e acreditamos que o professor 
possa ser um estimulador da percepção visual, da expressão, da imaginação criadora e dos processos de 
cognição do aluno dentro de um projeto pedagógico, ajudando a criança a construir um conhecimento da 
linguagem da Arte, assim como possibilitando ao aluno a ampliação do conhecimento de si e do mundo (BUORO, 
1998, p. 41).
A criança representa seu estado de espírito através das cores, ao pintar, por exemplo, uma folha (que na maioria 
das representações é apresentada com pigmento verde) com o pigmento preto a criança pode esta procurando 
externar um sentimento de melancolia, tristeza, ao invés de julgarmos como belo ou feio, certo ou errado, 
devemos utilizar essa representação como subsidio a investigação de um suposto problema.
Muitos acreditam que por a criança ser acometida pela Síndrome de Down sua capacidade de figuração é afetada 
de forma a ser anulada, procuramos deixar claro aos leitores que essa conclusão é errônea, pois essa capacidade 
é inata do ser humano, e seu afloramento depende apenas de estímulos gradativos. Tendo em vista que o atraso 
cognitivo apresentado em crianças com a síndrome varia de individuo para individuo, podendo se manifestar em 
maior grau em uns e menor grau em outros (PICANÇO, 2020).
Esse déficit pode ser amenizado a partir de estímulos recebidos através da ambiência que a cerca, 
proporcionando a criança descobrir que as coisas se transformam a partir do momento que descobrimos as 
habilidades comuns dos objetos, reconhecendo que o mundo é diversificado e dinâmico, oportunizando a ela 
representar seu mundo criativamente (PICANÇO, 2020).

A CRIANÇA DOWN E O DESENVOLVIMENTO NA MODELAGEM

Ao entrar em contato com diversos materiais, as crianças descobrem texturas, formas e sensações, por isso, “A 
criança deve ter a todo momento possibilidade de realizar experiências com tantos materiais diferentes quanto 
isso for possível. Os materiais diversos, de consistência e com textura diferentes, enriquecem a sensibilidade 
tátil infantil” (LOWENFELD, 1977, p. 99).
A modelagem fornece a ela o acesso a esse universo, rico em possibilidades de transformação, de reutilização e 
de construção de elementos e formas. Durante o ato de modelar a criança aprende a flexionar e descontrair seus 
dedos, enquanto as mãos manipulam a matéria seus olhos observam o que acontece com isso, a criança também 
aprende a se concentrar (PICANÇO, 2020).
Na opinião de Picanço (2020), é importante trabalhar a modelagem em conjunto com outras atividades como: a 
exibição de curta metragem de animação e a contação de histórias, pedindo que ao término dos mesmos a 
criança procure representar de forma tridimensional o personagem que mais chamou sua atenção, esse 
procedimento servirá para estimular o contato com o corpo e a função de sensação através dos sentidos, 
facilitando o fortalecimento da identidade, a integração de conteúdos inconscientes e a delimitação do mundo 
interno e externo.
A criança sente um enorme prazer ao manusear e transformar as substâncias coloridas durante a modelagem, em 
suas experimentações além de constituir um modo de aprendizado, constitui também o modo de imaginar, de 

criar mundos a partir do mundo que as rodeia. Como resultado ela tem suas tensões liberadas, o 
desenvolvimento da auto-expressão, interação lúdica, desenvolvimento da expressão da forma tridimensional, a 
estimulação da coordenação motora fina e também o relacionamento interpessoal (ANASTASIOU, 2020).
Quando a criança faz modelagem, ela expressa sua fantasia, exercita sua criatividade, desenvolve de forma 
lúdica, todos os segmentos de sua coordenação motora, grossa e fina, o tato, as variações de tônus muscular. 
Como a criança Down nasce com hipotonia (fraqueza muscular), a prática diária da modelagem desde os 
primeiros meses de vida agira como estimulo para o desenvolvimento de sua coordenação motora. Utilizando 
cada material de maneira adequada, poderemos fazer com que a criança perceba aspectos de sua personalidade 
que permaneciam inconscientes (PICANÇO, 2020).
Através da modelagem, além de trabalhar a motricidade, podemos trabalhar a persistência, a vontade, o querer 
na criança. Esse processo pode ser realizado em tanque de areia, que auxiliará na socialização, em massinhas de 
cera de abelha, que possui coloração com pigmentos naturais, é mais indicada para as atividades, sendo ela de 
consistência dura, necessita ser aquecida pelas mãos, para seu manuseio, na argila, que possui textura 
fantástica para a experimentação (PICANÇO, 2020).
A argila em especial oferece uma ampla variedade de experiências táteis, pois pode ser usada em seu estado 
maleável, ao se adicionar água passa para um estado mais úmido, pegajoso, quando seca ela passa a ficar 
quebradiça, oferece a criança oportunidades para brincar e explorar suas possibilidades.
O ato de modelar é um processo facilitador da ação criativa, representando um instrumento facilitador do 
trabalho terapêutico e social. Ao brincar, por exemplo, em tanques de areia, modelando seus objetos no mesmo, 
as crianças sem necessidades especiais passam a interagir com a criança Down, assim de forma lúdica a 
modelagem estará auxiliando no processo de socialização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto neste artigo, atualmente, vemos uma crescente discussão sobre inclusão social, que 
atinge diversos grupos da sociedade, os quais por diversos motivos, não participam ativamente da mesma. 
Nessa questão, inserem-se também os indivíduos com Síndrome de Down, que até poucas décadas atrás, 
estavam destinados a uma vida vegetativa e improdutiva.
Hoje existem meios legais, constitucionais, que estabelecem direitos e é fundamental dar condições para que a 
pessoa com deficiência torne-se capaz de se desenvolver dentro dessa sociedade.
A partir dessa necessidade salientamos a importância da arte, a qual dá suporte ao indivíduo, atingindo seus 
aspectos físicos, psicológicos e sociais, ajudando diretamente na melhora da autoimagem, autoestima, 
fazendo-o sentir capaz de realizar diferentes tarefas, e de entender sua deficiência, motivando para a realização 
de suas atividades diárias, mudando as percepções corporais.
A Arte é uma linguagem que dialoga com a mente emocional. As obras de arte mencionam estados emocionais 
específicos e conduzem, por associação, a vivenciar emoções – alegria, tristeza, angústia, revolta, abandono, 
entusiasmo, poder – são mensagens emocionais que recolhemos das expressões artísticas nas suas mais 
diversas modalidades: música, poesia, literatura, teatro, dança, pintura, escultura, etc.
O próprio ato de criação artística é um momento riquíssimo, ao colocar a criatura em contato com seus símbolos 
e significados muitas vezes inconscientes, para transmitir um estado interior. Ao pintar ou fazer o desenho, 
experimentamos emoções e sentimentos que são transmitidos pela obra acabada, seja no tema escolhido, na cor, 
no material, até mesmo no estilo da pincelada ou do traço. O contato com eles já nos leva a descobrir muito sobre 
nós mesmos, além da possibilidade de autoeducação, permitindo-nos identificá-los, perceber se são suaves ou 
penosos, ajudando-nos a expressá-los e encontrar maneiras positivas de canalizá-los.
A arte não discrimina quem a pratica. Ela ajuda a superar preconceitos quando é praticada e reverenciada por 
pessoas sensíveis e determinadas a superar a si mesmas. Aí, a capacidade de criação dá um grito de liberdade e 
realiza uma explosão de igualdade, porque a arte não é deficiente.
De forma geral, a arte ajuda na melhora na qualidade de vida, tanto de pessoas que sempre possuíram a 
deficiência como também daquelas que a adquiriram durante a vida e também a forma como a sociedade os 
vêem.
Ao fazer e conhecer arte, a criança Down percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos 
específicos sobre suas relações com o mundo, além disso, desenvolve potencialidades que podem alicerçar a 
consciência do seu lugar na sociedade. Esta área também favorece a criança um relacionar-se criadoramente 
com as outras disciplinas do currículo, fazendo com que a criança desenvolva competências estéticas tanto para 
produzir trabalhos pessoais e grupais como para que possa progressivamente apreciar, desfrutar, valorizar e 
julgar os meios artísticos de distintos povos, culturas, produzidos ao longo da história e na contemporaneidade.
Ministrar um ensino especializado em Artes Visuais ao aluno Down depende de se ultrapassar as condições 
atuais de estruturação do ensino escolar para “deficientes”, portanto das possibilidades de se conseguir 
progressos significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à 
diversidade dos aprendizes.
Nesse contexto, o processo de inclusão só atingirá o sucesso quando a escola regular assumir que as 
dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é 
ministrado. Assim, a escola será inclusiva quando conseguir transformar não apenas a rede física, mas, a 
postura, as atitudes e as mentalidades dos educadores e da comunidade escolar em geral, que deverá 
compreender que o ser humano não pertence a um grupo homogêneo, por isso precisam aprender a lidar e 
conviver naturalmente com as diferenças.
As atividades desenvolvidas com crianças com Síndrome de Down e arte permitem trabalhar, entre outras, a 
autoimagem, a percepção da transformação, a superação de obstáculos, a estimulação da desinibição, que 
conduzem a uma sensação de integração com o mundo, instigando à resolução de conflitos pessoais. 

Consequentemente, ocorre um aperfeiçoamento na forma de comunicação do sujeito, consigo mesmo e com os 
grupos com que interage: família, escola, lazer... incentivando o desenvolvimento harmônico da personalidade; a 
construção de um ambiente saudável, com espaços de autoria que permitem ressituar-se diante do passado.
A arte permite que a criança com Síndrome de Down tenha a possibilidade de uma comunicação diferente da 
verbal, com a qual também é possível expressar o que pensa e o que sente. 
Este trabalho foi feito de forma prazerosa. Ao realizá-lo aprendemos a valorizar mais a vida, até mesmo porque 
qualquer um de nós pode algum dia na vida já ter passado ou vir a passar por alguma condição deficitária.
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19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

RESUMO
Neste trabalho são focalizadas novas alternativas para a Educação Especial com o apoio das Artes, onde 
procura-se descrever a importância de se trabalhar com a arte para se obter bons resultados com crianças com 
Síndrome de Down. A alfabetização é um processo que não atinge somente o aspecto cognitivo do aluno, mas o 
aluno como um todo: emocional, social, corporal, etc. É neste sentido que entra a arte, que vem trazendo muitos 
benefícios para o deficiente, especialmente para a Síndrome de Down. O fazer artístico transforma, permitindo 
que os elementos assustadores de nossa personalidade ou nossos medos e angústias sejam expressos no 
desenho, na pintura, na argila, na dança, sendo estas, ações de libertação. Concluindo, o ensino das artes é 
indicado como mais uma alternativa possível no processo inclusivo de alunos com diversas diferenças 
considerando não só as deficiências, mas as eficiências.
Palavras-Chave: Síndrome de Down; Arte; Inclusão; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

As artes fazem parte da vida da criança, seja ela deficiente ou não. Quando ela desenha ou pinta exprime suas 
interpretações e impressões a respeito do mundo. Como se tratam de linguagens, as artes são formas 
importantes de expressão e comunicação do ser humano, o que já justificaria sua presença no contexto da 
Educação de uma maneira geral (FIORENZANO et al, 2011).
Dessa forma, é possível afirmar que a criança tem a arte como forma de expressão e caso haja estímulo adequado 
poderá se desenvolver de forma progressiva e completa. Conforme afirmam Martins, Picosque e Guerra (2004, p. 
103), “a arte é a linguagem básica das crianças e precisa merecer um espaço especial, que estimule a exploração, 
a pesquisa, o que certamente não será obtido com desenhos mimeografados e ‘exercícios de prontidão’“.
A área de Arte, assegurada na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2020), cuja 
proposta está contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como no 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, é parte integrante dessas transformações, seja na sua 
concepção enquanto área de conhecimento específico, seja nos modos de sua inserção no contexto mais amplo 
de formação escolar e no diálogo com as outras áreas de conhecimento.
Todo ser humano está predisposto a se desenvolver, inclusive aqueles com deficiências, como é o caso da 
Síndrome de Down, porém é necessário um trabalho adequado e estimulações apropriadas. E é neste sentido que 
entra a arte, sendo capaz de incentivar este trabalho. 
Sempre houve muito preconceito no que se refere ao indivíduo com Síndrome de Down, que por muito tempo foi 
considerado retardado e incapaz. Entretanto, na atualidade já se sabe que essa síndrome está associada a uma 
alteração genética e que os indivíduos com a síndrome, embora manifestem algumas dificuldades e limitações, 
podem ter uma vida normal e desenvolver atividades do dia a dia da mesma maneira que qualquer outro ser 
humano (SIQUEIRA, 2020).
Conforme Augusto (2020), com estimulações apropriadas, a criança Down pode se desenvolver e realizar 
atividades diárias e até mesmo conquistar formação profissional e, na perspectiva evolutiva, a linguagem e as 
atividades como leitura e escrita podem ser realizadas por meio das experiências do próprio aluno. 
É nesse sentido que se propõe o uso da arte para crianças com Síndrome de Down, e dos caminhos que podem 
ser tomados nesse ensino, dando prosseguimento à significativa história já construída e buscando ainda avançar 
cada vez mais, em sintonia com as discussões mais atuais no ensino de Arte e no papel da Arte na formação de 
alunos com deficiência.
Elementos simples como música, ritmos, movimentos, cores e texturas são ferramentas valiosas no 
desenvolvimento, na socialização, educação e inclusão do indivíduo com Síndrome de Down. A arte estimula 
regiões do cérebro que outras técnicas não conseguem alcançar, pois, tem um poderoso dom de elevar a 
autoestima do individuo com deficiência e ainda favorece sua integração com a sociedade (ANASTASIOU, 2020). 

Isso levou a realizar a presente dissertação, e que ela possa significar uma contribuição efetiva para todos 
quantos venham, ao longo dos anos, dedicando seus esforços e entusiasmo no ensino e no exercício da Arte e 
da Inclusão, para a formação de indivíduos mais integrados, mais livres, criativos e atuantes, no exercício pleno 
de sua cidadania.
Dessa forma, o objetivo maior aqui é analisar a importância do uso da arte na Educação e Inclusão de crianças 
com Síndrome de Down, ou seja, que benefícios a arte pode trazer à criança com Síndrome de Down.
E a partir de leituras e pesquisas, este trabalho se propõe a apresentar um conhecimento mais profundo sobre as 
crianças Down e suas habilidades e limitações. 

A ARTE E A SÍNDROME DE DOWN

São poucos os trabalhos que relacionam a síndrome de Down e Artes, pois em geral, as preocupações ficam 
voltadas para aspectos médicos e educacionais isolados, não considerando, neste último caso, a Arte como um 
meio para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo com a síndrome.
De acordo com Bueno (2002), a Arte na Educação Especial teve seu marco inicial no Brasil, a partir das ideias da 
arte-educadora russa Helena Antipoff durante o movimento Escolinha de Arte do Brasil em 1948, que incluía no 
ensino de arte, as pessoas com necessidades educacionais especiais, abrindo assim novos horizontes que 
beneficiariam o desenvolvimento da capacidade criadoras dessas pessoas.
Na educação, o conceito de Arte tem sido objeto de diferentes interpretações, arte como técnica, lazer, processo 
intuitivo, liberação de impulsos reprimidos, expressão, linguagem, comunicação e etc. Através de seu ensino, o 
educador pode incentivar a criança Down a exercitar sua memória, sua criatividade, sua imaginação para se 
expressar e se comunicar melhor com a realidade, dando a ela a possibilidade de sair de um mundo individual, 
solitário, habitado por sonhos. Quando uma criança realiza alguma atividade artística ela organiza espaços, 
define formas, compõe planos, estrutura e articula o sentir e o pensar, numa perspectiva mais abrangente as 
atividades artísticas propiciam o desenvolvimento físico-psíquico do individuo. Proporcionando a construção 
das significativas relações espaço-temporal, abrangendo dimensões como o ritmo, equilíbrio e proporção 
(TOZZI; COSTA; HONÓRIO, 2006).
Segundo Barbosa (2007), somente a ação inteligente do professor pode tornar a Arte ingrediente essencial para 
favorecer o crescimento individual do individuo, proporcionando a criança Down a dar forma e colorido ao que 
até então se encontrava no domínio de sua imaginação e percepção, contribuindo dessa forma para o seu 
desenvolvimento, tanto intelectual quanto motor, ajudando-a a interagir com outras crianças, proporcionando a 
conquista de autoconfiança, despertando assim a prontidão para a aprendizagem, fazendo com que ocorra a 
integração dos processos neurológicos e da harmoniosa evolução de funções como a percepção e o esquema 
corporal. Pela arte, a criança pode elaborar conceitos e expressar sua compreensão dos papéis sociais.
A criança com síndrome de Down tem idade cronológica diferente da idade funcional, dessa forma, não devemos 
esperar uma resposta idêntica à resposta das crianças sem necessidades especiais que não apresentam 
alterações de aprendizagem. Para Schwartzman (2000), o fato da criança não ter desenvolvido uma habilidade ou 
demonstrar conduta imatura em determinada idade, comparativamente a outras com idêntica condição genética 
(ou se comparada a indivíduos com condições genéticas diferentes) não significa impedimento para adquiri-la 
mais tarde, pois é possível que com o estimulo necessário essa criança mature lentamente, assim o trabalho 
pedagógico no ensino de Artes Visuais deve primordialmente respeitar o ritmo da criança e propiciar-lhe 
estimulação adequada para o desenvolvimento de suas habilidades. Programas devem ser criados e 
implementados de acordo com as necessidades específicas de cada criança. É imprescindível que no inicio da 
experiência artística, nos primeiros anos da vida escolar já na educação precoce, que as primeiras tentativas de 
representação sejam significativas, devendo proporcionar não só a oportunidade de desenvolvimento em 
diversas áreas, mas também o ensejo de a criança inventar, experimentar e sentir júbilo.
Sendo assim, na opinião de Pueschel (2007, p. 167), “[...] como os programas de intervenção precoce favorecem 
o desenvolvimento de crianças com síndrome de Down, uma experiência positiva de pré-escola exerce um papel 
muito importante nas suas vidas durante os anos de formação”.
O ensino de artes para crianças especiais é uma atividade complexa, pois exige adaptação de ordem curricular 
que requer um cuidadoso acompanhamento dos educadores e pais, todos podem aprender a inteligência não é 
um dom e sim um processo. “Por outro lado, o processo educativo conservador tem ideologicamente – 
violentamente – fingido esquecer tal fato.” (BARBOSA, 2007, p. 98).
Conforme Picanço (2020), vincular a educação à atividade artística constituirá um elo importante para o 
desenvolvimento cognitivo da criança Down, pois uma das principais proezas do processo educativo constituirá 
em dirigir a conduta dessa criança preparando-a para o desenvolvimento e exercício de sua imaginação, 
contribuindo tanto para constituição quanto para o desenvolvimento crítico da criança, principalmente no que se 
refere aos processos de produção e apreciação artística. A orientação sobre as técnicas artísticas deve ocorrer 
de forma gradual, pois estas crianças não conseguem absorver grande número de informações ao mesmo tempo. 
Também não deve ser apresentada a ela, informações isoladas ou mecânicas, de forma que a aprendizagem deve 
ocorrer de maneira facilitada, através de momentos prazerosos. O educador é o agente mediador desse processo, 
tendo um importante papel, pois:
[...] No encontro com a Arte enquanto objeto de conhecimento haverá sempre necessidade de um educador 
sensível, capaz de criar situações em que, possa ampliar a leitura e a compreensão de homens e mulheres sobre 
seu mundo, sua cultura. Capaz, ainda de abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e 
das perspectivas pessoais de cada produtor/fruidor/aprendiz. São vários os mediadores possíveis, mas na 
escola, certamente, o educador é o principal deles, cabendo-lhes mediações pedagógicas profissionais 
competentes frente à cultura. Uma mediação sempre será articulação e não rebaixamento entre as histórias 
pessoais e coletivas dos aprendizes de Arte, entrelaçada na teia sócio-histórica cultural da humanidade nessa 
área de conhecimento (BARBOSA, 2007, p. 56).

É importante que o arte-educador organize atividades artísticas para a criança Down envolvendo-a na produção 
de trabalhos que guardem relação com seu próprio estágio de desenvolvimento, promovendo a aprendizagem 
nas situações diárias da criança. De forma lúdica podemos fazer uso dos jogos simbólicos, que nesse processo 
atuarão como agente facilitador do ensino aprendizagem, fomentando a criança especial a adquirir 
progressivamente, conhecimentos cada vez mais complexos que serão indispensáveis para a formação de 
qualquer indivíduo. Não é adequado pularmos etapas ou exigirmos da criança atividades que ela não possa 
realizar no momento, pois estas atitudes não trazem benefícios à criança e ainda podem causar-lhe estresse. A 
evolução gradativa de aprendizagem no decorrer do desenvolvimento da atividade artística proposta deve ser 
respeitada, para que se possa obter êxito em sua finalização.
Outra forma de estimular o interesse da criança para uma determinada atividade artística é proporcionar a ela 
pequenas variações de materiais para a mesma atividade, pois a repetição será uma forma de fazer com que a 
criança passe de um estágio do desenvolvimento a outro com mais facilidade, nunca esquecendo que:
Cada criança permanecerá em um determinado estágio por período diferente de tempo. Haverá períodos sem 
nenhuma alteração aparente, ou mesmo períodos em que se verifica um retrocesso. Esses são períodos de 
sedimentação do aprendizado. Haverá também aqueles em que o nível de atividades não será mantido em seu 
máximo. Os adultos rabiscam para aliviar o tédio, e a necessidade de proceder de modo semelhante deve ser 
respeitada (ATACK, 1995, p. 33).
Em crianças com síndrome de Down é comum observarmos movimentos estereotipados e evolução 
desarmônica. O desenho, pintura e a modelagem auxiliarão no desenvolvimento da coordenação motora, 
ajudando-as a compreender que uma representação organizada dos movimentos se faz necessária para a 
execução de uma ação. A arte é um caminho através do qual cada indivíduo pode encontrar possibilidades de 
expressão para através de técnicas e materiais artísticos, processar, elaborar e redimensionar suas dificuldades 
na vida.

ENFOQUES DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DAS ARTES À CRIANÇA DOWN NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Veremos a partir de agora, as principais modalidades de Arte que podem ser trabalhadas com alunos com 
Síndrome de Down na Educação Infantil.

A EVOLUÇÃO DA CRIANÇA DOWN NAS FASES DO DESENVOLVIMENTO DO DESENHO INFANTIL

O desenho é uma das primeiras manifestações da criança e suas diferentes modalidades constituem um recurso 
importantíssimo de uso indispensável para estimulação da criança Down, pois para ela o desenho não pretende 
dimensionar a arte em si, mas o desenvolver de hábitos e habilidades que organizam e estruturam a 
personalidade acentuando o desenvolvimento cognitivo e os processos de aprendizagem. Através do desenho a 
criança expressa como vê, como projeta e como pretende executar, ocorre assim à projeção de sua 
personalidade, pois assim ela organiza e concretiza seus pensamentos ao mesmo tempo em que lhe dá 
autoconfiança por estar construindo e se expressando livremente (REILY, 2001):
[...] O resultado gráfico do desenho, às vezes, pode até não corresponder ao alto grau de intensidade vivida no 
ato de desenhar. Mas, com certeza, manifestam-se operações mentais como: imaginar, lembrar, sonhar, observar, 
associar, relacionar, simbolizar, representar (DERDYK, 1990, p.121).
Invocando as imagens mentais a criança tende a interpretar a realidade com mais facilidade; ao pegar à folha de 
papel em branco a criança busca transforma-la, a partir do amorfo ela passa a figurar seu imaginário. De acordo 
com Lowenfeld (1977, p. 77), a criança possui seu mundo próprio e, quanto mais depressa a ajudarmos a 
compreendê-lo, sem lhe impormos nossos padrões de adulto, mais rapidamente ela se desenvolverá. Ela 
expressa em sua arte seu nível de desenvolvimento, que não pode ser alterado ou corrigido por meio de uma 
análise superficial. Segundo o autor, o desenho infantil passa por algumas fases de desenvolvimento que se 
iniciam com as garatujas desordenadas e evoluem a desenhos mais estruturais e esquematizados. Por volta de 
mais ou menos dois anos de idade já são feitos os primeiros rabiscos chamados de garatujas que são realizados 
pelo puro prazer de poder registrar seus movimentos. Em um primeiro momento, seus rabiscos são 
descontrolados variam em comprimento e em direção, e a criança não procura representar nenhum elemento do 
seu entorno com os seus traços, uma vez que os mesmos têm como base seu desenvolvimento físico e 
psicológico. A criança simplesmente desfruta dos movimentos que realiza ao produzir seus desenhos, que não 
costumam ocupar a folha toda (uma grande parte desta fica em branco), ela segura o lápis de diferentes maneiras, 
e ainda não tem controle suficiente para adaptar a postura de pinça (posição correta para segurar o lápis), 
fazendo habitualmente demasiada pressão com o lápis. Aos poucos seus rabiscos vão ficando mais controlados, 
os traços desordenados no papel evoluem gradativamente, até converterem-se em símbolos cujo conteúdo se é 
capaz de reconhecer, a criança descobre o controle visual que possui sobre os traços que executa. Nesta etapa, 
dedicam-se a rabiscar com mais entusiasmo, uma vez que coordenam o controle visual e motor, embora não 
chegue a representar algo reconhecível, a criança relaciona frequentemente os seus desenhos com o ambiente e 
começa a dar nome a seus rabiscos, dando inicio ao planejamento do que vai desenhar.
O desenho materializa o relacionar da criança com o ambiente, se o professor (a) estiver atento (a) às produções 
da criança Down ele (a) poderá acompanhar os ritmos pessoais de cada criança e identificar eventuais fases 
comuns de seu desenvolvimento psicográfico. A criança não está preocupada com as “técnicas” que são 
impostas por alguns educadores e, que estes por sua vez acabam inibindo, privando qualquer tipo de exploração, 
tanto em relação ao uso dos materiais, aos quais devem ser adequados a tais atividades, quanto à manifestação 
de elementos gráficos que expressem o imaginário dessa criança (PICANÇO, 2020).
A criança é constantemente desafiada pela matéria a agir e reagir. Este momento intenso de experiências 
materialistas através de seus jogos de ficção e construção, ainda que em grande parte inconscientes, é o tempo 

da construção da imaginação “armazenamento das imagens primeiras”. Momento de conquista pela sucessão e 
repetição do esforço e do sucesso mediato (RICHTR, 2004, p.20).

A CRIANÇA DOWN E A EXPRESSÃO ATRAVÉS DA PINTURA

Desde muito cedo o mundo é um campo de experimentação para as crianças, sejam elas “normais” com 
necessidades especiais. Em sua ambiência, a criança já tem a oportunidade de vivenciar uma infinita variedade 
de cores, no azul sempre mutante do céu, no verde das plantas, as cores têm muitos significados e os suportes 
podem sugerir diversas formas.
Conforme Picanço (2020), já com um ano o bebê Down pode manusear a tinta, desde que o educador (ou a pessoa 
responsável pela atividade) tenha cuidado, procurando afastar o perigo de intoxicação, por isso considera-se 
mais adequado o uso de tintas a base de corantes comestíveis como o da beterraba e o do açafrão. É importante 
também o uso de matéria prima que possua um gosto não tão agradável, para que a criança desde cedo aprenda 
que nem todas as substancias são destinadas a alimentação, ou seja, que tinta é tinta e alimento é alimento.
Após seu preparo, as tintas devem ser postas em um recipiente apropriado, é de suma importância deixar a 
criança entrar em contato com as tintas, sentir sua textura, se sujarem, pois em atividades artísticas a 
experimentação é fundamental e dá à criança a possibilidade de explorar o material e assim se aproximar da 
importante expressão artística que é a impressão de seus primeiros traços (PICANÇO, 2020).
Procedimento importante a ser executado também nos primeiros contatos com tinta de crianças de outras faixas 
etárias, pois em muitos casos o fato de a criança possuir síndrome de Down faz com que pais e educadores 
acabem a afastando de certas experimentações, prejudicando com isso a possibilidade da criança realizar 
descobertas individuais e progressos em seu desenvolvimento cognitivo (ANASTASIOU, 2020).
De acordo com Richtr (2004), as atividades que envolvam a pintura na maioria das vezes devem ser individuais, 
pois as crianças ao executarem trabalhos plásticos não trabalham em grupo e sim lado a lado. No começo do 
processo de assimilação de técnicas, o processo de aprendizagem passa a ser mais importante que o produto 
final, tendo o indivíduo à liberdade de construir e “destruir”.
Nesse processo, cabe ao educador a função de ampliar a sensibilidade e aguçar os sentidos da criança, uma vez 
que homem aprende significados através de seus sentidos. É estimulando a criança Down a representar através 
das cores sinais de seu cotidiano, que estaremos possibilitando a mesma interagir com seu imaginário, 
exercitando sua abstração para que através dessa representação plástica ela possa mostrar como vê e lembra 
dos objetos e seres que a cercam e que chamam atenção em sua ambiência (PICANÇO, 2020).
Tanto na construção pictórica, como nas outras linguagens artísticas, o educador desempenha um importante 
papel que é o de ser mediador entre a criança e a técnica desenvolvida, pois:
Sabemos que a representação gráfica infantil desenvolve-se num crescendo e acreditamos que o professor 
possa ser um estimulador da percepção visual, da expressão, da imaginação criadora e dos processos de 
cognição do aluno dentro de um projeto pedagógico, ajudando a criança a construir um conhecimento da 
linguagem da Arte, assim como possibilitando ao aluno a ampliação do conhecimento de si e do mundo (BUORO, 
1998, p. 41).
A criança representa seu estado de espírito através das cores, ao pintar, por exemplo, uma folha (que na maioria 
das representações é apresentada com pigmento verde) com o pigmento preto a criança pode esta procurando 
externar um sentimento de melancolia, tristeza, ao invés de julgarmos como belo ou feio, certo ou errado, 
devemos utilizar essa representação como subsidio a investigação de um suposto problema.
Muitos acreditam que por a criança ser acometida pela Síndrome de Down sua capacidade de figuração é afetada 
de forma a ser anulada, procuramos deixar claro aos leitores que essa conclusão é errônea, pois essa capacidade 
é inata do ser humano, e seu afloramento depende apenas de estímulos gradativos. Tendo em vista que o atraso 
cognitivo apresentado em crianças com a síndrome varia de individuo para individuo, podendo se manifestar em 
maior grau em uns e menor grau em outros (PICANÇO, 2020).
Esse déficit pode ser amenizado a partir de estímulos recebidos através da ambiência que a cerca, 
proporcionando a criança descobrir que as coisas se transformam a partir do momento que descobrimos as 
habilidades comuns dos objetos, reconhecendo que o mundo é diversificado e dinâmico, oportunizando a ela 
representar seu mundo criativamente (PICANÇO, 2020).

A CRIANÇA DOWN E O DESENVOLVIMENTO NA MODELAGEM

Ao entrar em contato com diversos materiais, as crianças descobrem texturas, formas e sensações, por isso, “A 
criança deve ter a todo momento possibilidade de realizar experiências com tantos materiais diferentes quanto 
isso for possível. Os materiais diversos, de consistência e com textura diferentes, enriquecem a sensibilidade 
tátil infantil” (LOWENFELD, 1977, p. 99).
A modelagem fornece a ela o acesso a esse universo, rico em possibilidades de transformação, de reutilização e 
de construção de elementos e formas. Durante o ato de modelar a criança aprende a flexionar e descontrair seus 
dedos, enquanto as mãos manipulam a matéria seus olhos observam o que acontece com isso, a criança também 
aprende a se concentrar (PICANÇO, 2020).
Na opinião de Picanço (2020), é importante trabalhar a modelagem em conjunto com outras atividades como: a 
exibição de curta metragem de animação e a contação de histórias, pedindo que ao término dos mesmos a 
criança procure representar de forma tridimensional o personagem que mais chamou sua atenção, esse 
procedimento servirá para estimular o contato com o corpo e a função de sensação através dos sentidos, 
facilitando o fortalecimento da identidade, a integração de conteúdos inconscientes e a delimitação do mundo 
interno e externo.
A criança sente um enorme prazer ao manusear e transformar as substâncias coloridas durante a modelagem, em 
suas experimentações além de constituir um modo de aprendizado, constitui também o modo de imaginar, de 

criar mundos a partir do mundo que as rodeia. Como resultado ela tem suas tensões liberadas, o 
desenvolvimento da auto-expressão, interação lúdica, desenvolvimento da expressão da forma tridimensional, a 
estimulação da coordenação motora fina e também o relacionamento interpessoal (ANASTASIOU, 2020).
Quando a criança faz modelagem, ela expressa sua fantasia, exercita sua criatividade, desenvolve de forma 
lúdica, todos os segmentos de sua coordenação motora, grossa e fina, o tato, as variações de tônus muscular. 
Como a criança Down nasce com hipotonia (fraqueza muscular), a prática diária da modelagem desde os 
primeiros meses de vida agira como estimulo para o desenvolvimento de sua coordenação motora. Utilizando 
cada material de maneira adequada, poderemos fazer com que a criança perceba aspectos de sua personalidade 
que permaneciam inconscientes (PICANÇO, 2020).
Através da modelagem, além de trabalhar a motricidade, podemos trabalhar a persistência, a vontade, o querer 
na criança. Esse processo pode ser realizado em tanque de areia, que auxiliará na socialização, em massinhas de 
cera de abelha, que possui coloração com pigmentos naturais, é mais indicada para as atividades, sendo ela de 
consistência dura, necessita ser aquecida pelas mãos, para seu manuseio, na argila, que possui textura 
fantástica para a experimentação (PICANÇO, 2020).
A argila em especial oferece uma ampla variedade de experiências táteis, pois pode ser usada em seu estado 
maleável, ao se adicionar água passa para um estado mais úmido, pegajoso, quando seca ela passa a ficar 
quebradiça, oferece a criança oportunidades para brincar e explorar suas possibilidades.
O ato de modelar é um processo facilitador da ação criativa, representando um instrumento facilitador do 
trabalho terapêutico e social. Ao brincar, por exemplo, em tanques de areia, modelando seus objetos no mesmo, 
as crianças sem necessidades especiais passam a interagir com a criança Down, assim de forma lúdica a 
modelagem estará auxiliando no processo de socialização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto neste artigo, atualmente, vemos uma crescente discussão sobre inclusão social, que 
atinge diversos grupos da sociedade, os quais por diversos motivos, não participam ativamente da mesma. 
Nessa questão, inserem-se também os indivíduos com Síndrome de Down, que até poucas décadas atrás, 
estavam destinados a uma vida vegetativa e improdutiva.
Hoje existem meios legais, constitucionais, que estabelecem direitos e é fundamental dar condições para que a 
pessoa com deficiência torne-se capaz de se desenvolver dentro dessa sociedade.
A partir dessa necessidade salientamos a importância da arte, a qual dá suporte ao indivíduo, atingindo seus 
aspectos físicos, psicológicos e sociais, ajudando diretamente na melhora da autoimagem, autoestima, 
fazendo-o sentir capaz de realizar diferentes tarefas, e de entender sua deficiência, motivando para a realização 
de suas atividades diárias, mudando as percepções corporais.
A Arte é uma linguagem que dialoga com a mente emocional. As obras de arte mencionam estados emocionais 
específicos e conduzem, por associação, a vivenciar emoções – alegria, tristeza, angústia, revolta, abandono, 
entusiasmo, poder – são mensagens emocionais que recolhemos das expressões artísticas nas suas mais 
diversas modalidades: música, poesia, literatura, teatro, dança, pintura, escultura, etc.
O próprio ato de criação artística é um momento riquíssimo, ao colocar a criatura em contato com seus símbolos 
e significados muitas vezes inconscientes, para transmitir um estado interior. Ao pintar ou fazer o desenho, 
experimentamos emoções e sentimentos que são transmitidos pela obra acabada, seja no tema escolhido, na cor, 
no material, até mesmo no estilo da pincelada ou do traço. O contato com eles já nos leva a descobrir muito sobre 
nós mesmos, além da possibilidade de autoeducação, permitindo-nos identificá-los, perceber se são suaves ou 
penosos, ajudando-nos a expressá-los e encontrar maneiras positivas de canalizá-los.
A arte não discrimina quem a pratica. Ela ajuda a superar preconceitos quando é praticada e reverenciada por 
pessoas sensíveis e determinadas a superar a si mesmas. Aí, a capacidade de criação dá um grito de liberdade e 
realiza uma explosão de igualdade, porque a arte não é deficiente.
De forma geral, a arte ajuda na melhora na qualidade de vida, tanto de pessoas que sempre possuíram a 
deficiência como também daquelas que a adquiriram durante a vida e também a forma como a sociedade os 
vêem.
Ao fazer e conhecer arte, a criança Down percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos 
específicos sobre suas relações com o mundo, além disso, desenvolve potencialidades que podem alicerçar a 
consciência do seu lugar na sociedade. Esta área também favorece a criança um relacionar-se criadoramente 
com as outras disciplinas do currículo, fazendo com que a criança desenvolva competências estéticas tanto para 
produzir trabalhos pessoais e grupais como para que possa progressivamente apreciar, desfrutar, valorizar e 
julgar os meios artísticos de distintos povos, culturas, produzidos ao longo da história e na contemporaneidade.
Ministrar um ensino especializado em Artes Visuais ao aluno Down depende de se ultrapassar as condições 
atuais de estruturação do ensino escolar para “deficientes”, portanto das possibilidades de se conseguir 
progressos significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à 
diversidade dos aprendizes.
Nesse contexto, o processo de inclusão só atingirá o sucesso quando a escola regular assumir que as 
dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é 
ministrado. Assim, a escola será inclusiva quando conseguir transformar não apenas a rede física, mas, a 
postura, as atitudes e as mentalidades dos educadores e da comunidade escolar em geral, que deverá 
compreender que o ser humano não pertence a um grupo homogêneo, por isso precisam aprender a lidar e 
conviver naturalmente com as diferenças.
As atividades desenvolvidas com crianças com Síndrome de Down e arte permitem trabalhar, entre outras, a 
autoimagem, a percepção da transformação, a superação de obstáculos, a estimulação da desinibição, que 
conduzem a uma sensação de integração com o mundo, instigando à resolução de conflitos pessoais. 

Consequentemente, ocorre um aperfeiçoamento na forma de comunicação do sujeito, consigo mesmo e com os 
grupos com que interage: família, escola, lazer... incentivando o desenvolvimento harmônico da personalidade; a 
construção de um ambiente saudável, com espaços de autoria que permitem ressituar-se diante do passado.
A arte permite que a criança com Síndrome de Down tenha a possibilidade de uma comunicação diferente da 
verbal, com a qual também é possível expressar o que pensa e o que sente. 
Este trabalho foi feito de forma prazerosa. Ao realizá-lo aprendemos a valorizar mais a vida, até mesmo porque 
qualquer um de nós pode algum dia na vida já ter passado ou vir a passar por alguma condição deficitária.
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O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

RESUMO
Neste trabalho são focalizadas novas alternativas para a Educação Especial com o apoio das Artes, onde 
procura-se descrever a importância de se trabalhar com a arte para se obter bons resultados com crianças com 
Síndrome de Down. A alfabetização é um processo que não atinge somente o aspecto cognitivo do aluno, mas o 
aluno como um todo: emocional, social, corporal, etc. É neste sentido que entra a arte, que vem trazendo muitos 
benefícios para o deficiente, especialmente para a Síndrome de Down. O fazer artístico transforma, permitindo 
que os elementos assustadores de nossa personalidade ou nossos medos e angústias sejam expressos no 
desenho, na pintura, na argila, na dança, sendo estas, ações de libertação. Concluindo, o ensino das artes é 
indicado como mais uma alternativa possível no processo inclusivo de alunos com diversas diferenças 
considerando não só as deficiências, mas as eficiências.
Palavras-Chave: Síndrome de Down; Arte; Inclusão; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

As artes fazem parte da vida da criança, seja ela deficiente ou não. Quando ela desenha ou pinta exprime suas 
interpretações e impressões a respeito do mundo. Como se tratam de linguagens, as artes são formas 
importantes de expressão e comunicação do ser humano, o que já justificaria sua presença no contexto da 
Educação de uma maneira geral (FIORENZANO et al, 2011).
Dessa forma, é possível afirmar que a criança tem a arte como forma de expressão e caso haja estímulo adequado 
poderá se desenvolver de forma progressiva e completa. Conforme afirmam Martins, Picosque e Guerra (2004, p. 
103), “a arte é a linguagem básica das crianças e precisa merecer um espaço especial, que estimule a exploração, 
a pesquisa, o que certamente não será obtido com desenhos mimeografados e ‘exercícios de prontidão’“.
A área de Arte, assegurada na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2020), cuja 
proposta está contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como no 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, é parte integrante dessas transformações, seja na sua 
concepção enquanto área de conhecimento específico, seja nos modos de sua inserção no contexto mais amplo 
de formação escolar e no diálogo com as outras áreas de conhecimento.
Todo ser humano está predisposto a se desenvolver, inclusive aqueles com deficiências, como é o caso da 
Síndrome de Down, porém é necessário um trabalho adequado e estimulações apropriadas. E é neste sentido que 
entra a arte, sendo capaz de incentivar este trabalho. 
Sempre houve muito preconceito no que se refere ao indivíduo com Síndrome de Down, que por muito tempo foi 
considerado retardado e incapaz. Entretanto, na atualidade já se sabe que essa síndrome está associada a uma 
alteração genética e que os indivíduos com a síndrome, embora manifestem algumas dificuldades e limitações, 
podem ter uma vida normal e desenvolver atividades do dia a dia da mesma maneira que qualquer outro ser 
humano (SIQUEIRA, 2020).
Conforme Augusto (2020), com estimulações apropriadas, a criança Down pode se desenvolver e realizar 
atividades diárias e até mesmo conquistar formação profissional e, na perspectiva evolutiva, a linguagem e as 
atividades como leitura e escrita podem ser realizadas por meio das experiências do próprio aluno. 
É nesse sentido que se propõe o uso da arte para crianças com Síndrome de Down, e dos caminhos que podem 
ser tomados nesse ensino, dando prosseguimento à significativa história já construída e buscando ainda avançar 
cada vez mais, em sintonia com as discussões mais atuais no ensino de Arte e no papel da Arte na formação de 
alunos com deficiência.
Elementos simples como música, ritmos, movimentos, cores e texturas são ferramentas valiosas no 
desenvolvimento, na socialização, educação e inclusão do indivíduo com Síndrome de Down. A arte estimula 
regiões do cérebro que outras técnicas não conseguem alcançar, pois, tem um poderoso dom de elevar a 
autoestima do individuo com deficiência e ainda favorece sua integração com a sociedade (ANASTASIOU, 2020). 

Isso levou a realizar a presente dissertação, e que ela possa significar uma contribuição efetiva para todos 
quantos venham, ao longo dos anos, dedicando seus esforços e entusiasmo no ensino e no exercício da Arte e 
da Inclusão, para a formação de indivíduos mais integrados, mais livres, criativos e atuantes, no exercício pleno 
de sua cidadania.
Dessa forma, o objetivo maior aqui é analisar a importância do uso da arte na Educação e Inclusão de crianças 
com Síndrome de Down, ou seja, que benefícios a arte pode trazer à criança com Síndrome de Down.
E a partir de leituras e pesquisas, este trabalho se propõe a apresentar um conhecimento mais profundo sobre as 
crianças Down e suas habilidades e limitações. 

A ARTE E A SÍNDROME DE DOWN

São poucos os trabalhos que relacionam a síndrome de Down e Artes, pois em geral, as preocupações ficam 
voltadas para aspectos médicos e educacionais isolados, não considerando, neste último caso, a Arte como um 
meio para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo com a síndrome.
De acordo com Bueno (2002), a Arte na Educação Especial teve seu marco inicial no Brasil, a partir das ideias da 
arte-educadora russa Helena Antipoff durante o movimento Escolinha de Arte do Brasil em 1948, que incluía no 
ensino de arte, as pessoas com necessidades educacionais especiais, abrindo assim novos horizontes que 
beneficiariam o desenvolvimento da capacidade criadoras dessas pessoas.
Na educação, o conceito de Arte tem sido objeto de diferentes interpretações, arte como técnica, lazer, processo 
intuitivo, liberação de impulsos reprimidos, expressão, linguagem, comunicação e etc. Através de seu ensino, o 
educador pode incentivar a criança Down a exercitar sua memória, sua criatividade, sua imaginação para se 
expressar e se comunicar melhor com a realidade, dando a ela a possibilidade de sair de um mundo individual, 
solitário, habitado por sonhos. Quando uma criança realiza alguma atividade artística ela organiza espaços, 
define formas, compõe planos, estrutura e articula o sentir e o pensar, numa perspectiva mais abrangente as 
atividades artísticas propiciam o desenvolvimento físico-psíquico do individuo. Proporcionando a construção 
das significativas relações espaço-temporal, abrangendo dimensões como o ritmo, equilíbrio e proporção 
(TOZZI; COSTA; HONÓRIO, 2006).
Segundo Barbosa (2007), somente a ação inteligente do professor pode tornar a Arte ingrediente essencial para 
favorecer o crescimento individual do individuo, proporcionando a criança Down a dar forma e colorido ao que 
até então se encontrava no domínio de sua imaginação e percepção, contribuindo dessa forma para o seu 
desenvolvimento, tanto intelectual quanto motor, ajudando-a a interagir com outras crianças, proporcionando a 
conquista de autoconfiança, despertando assim a prontidão para a aprendizagem, fazendo com que ocorra a 
integração dos processos neurológicos e da harmoniosa evolução de funções como a percepção e o esquema 
corporal. Pela arte, a criança pode elaborar conceitos e expressar sua compreensão dos papéis sociais.
A criança com síndrome de Down tem idade cronológica diferente da idade funcional, dessa forma, não devemos 
esperar uma resposta idêntica à resposta das crianças sem necessidades especiais que não apresentam 
alterações de aprendizagem. Para Schwartzman (2000), o fato da criança não ter desenvolvido uma habilidade ou 
demonstrar conduta imatura em determinada idade, comparativamente a outras com idêntica condição genética 
(ou se comparada a indivíduos com condições genéticas diferentes) não significa impedimento para adquiri-la 
mais tarde, pois é possível que com o estimulo necessário essa criança mature lentamente, assim o trabalho 
pedagógico no ensino de Artes Visuais deve primordialmente respeitar o ritmo da criança e propiciar-lhe 
estimulação adequada para o desenvolvimento de suas habilidades. Programas devem ser criados e 
implementados de acordo com as necessidades específicas de cada criança. É imprescindível que no inicio da 
experiência artística, nos primeiros anos da vida escolar já na educação precoce, que as primeiras tentativas de 
representação sejam significativas, devendo proporcionar não só a oportunidade de desenvolvimento em 
diversas áreas, mas também o ensejo de a criança inventar, experimentar e sentir júbilo.
Sendo assim, na opinião de Pueschel (2007, p. 167), “[...] como os programas de intervenção precoce favorecem 
o desenvolvimento de crianças com síndrome de Down, uma experiência positiva de pré-escola exerce um papel 
muito importante nas suas vidas durante os anos de formação”.
O ensino de artes para crianças especiais é uma atividade complexa, pois exige adaptação de ordem curricular 
que requer um cuidadoso acompanhamento dos educadores e pais, todos podem aprender a inteligência não é 
um dom e sim um processo. “Por outro lado, o processo educativo conservador tem ideologicamente – 
violentamente – fingido esquecer tal fato.” (BARBOSA, 2007, p. 98).
Conforme Picanço (2020), vincular a educação à atividade artística constituirá um elo importante para o 
desenvolvimento cognitivo da criança Down, pois uma das principais proezas do processo educativo constituirá 
em dirigir a conduta dessa criança preparando-a para o desenvolvimento e exercício de sua imaginação, 
contribuindo tanto para constituição quanto para o desenvolvimento crítico da criança, principalmente no que se 
refere aos processos de produção e apreciação artística. A orientação sobre as técnicas artísticas deve ocorrer 
de forma gradual, pois estas crianças não conseguem absorver grande número de informações ao mesmo tempo. 
Também não deve ser apresentada a ela, informações isoladas ou mecânicas, de forma que a aprendizagem deve 
ocorrer de maneira facilitada, através de momentos prazerosos. O educador é o agente mediador desse processo, 
tendo um importante papel, pois:
[...] No encontro com a Arte enquanto objeto de conhecimento haverá sempre necessidade de um educador 
sensível, capaz de criar situações em que, possa ampliar a leitura e a compreensão de homens e mulheres sobre 
seu mundo, sua cultura. Capaz, ainda de abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e 
das perspectivas pessoais de cada produtor/fruidor/aprendiz. São vários os mediadores possíveis, mas na 
escola, certamente, o educador é o principal deles, cabendo-lhes mediações pedagógicas profissionais 
competentes frente à cultura. Uma mediação sempre será articulação e não rebaixamento entre as histórias 
pessoais e coletivas dos aprendizes de Arte, entrelaçada na teia sócio-histórica cultural da humanidade nessa 
área de conhecimento (BARBOSA, 2007, p. 56).

É importante que o arte-educador organize atividades artísticas para a criança Down envolvendo-a na produção 
de trabalhos que guardem relação com seu próprio estágio de desenvolvimento, promovendo a aprendizagem 
nas situações diárias da criança. De forma lúdica podemos fazer uso dos jogos simbólicos, que nesse processo 
atuarão como agente facilitador do ensino aprendizagem, fomentando a criança especial a adquirir 
progressivamente, conhecimentos cada vez mais complexos que serão indispensáveis para a formação de 
qualquer indivíduo. Não é adequado pularmos etapas ou exigirmos da criança atividades que ela não possa 
realizar no momento, pois estas atitudes não trazem benefícios à criança e ainda podem causar-lhe estresse. A 
evolução gradativa de aprendizagem no decorrer do desenvolvimento da atividade artística proposta deve ser 
respeitada, para que se possa obter êxito em sua finalização.
Outra forma de estimular o interesse da criança para uma determinada atividade artística é proporcionar a ela 
pequenas variações de materiais para a mesma atividade, pois a repetição será uma forma de fazer com que a 
criança passe de um estágio do desenvolvimento a outro com mais facilidade, nunca esquecendo que:
Cada criança permanecerá em um determinado estágio por período diferente de tempo. Haverá períodos sem 
nenhuma alteração aparente, ou mesmo períodos em que se verifica um retrocesso. Esses são períodos de 
sedimentação do aprendizado. Haverá também aqueles em que o nível de atividades não será mantido em seu 
máximo. Os adultos rabiscam para aliviar o tédio, e a necessidade de proceder de modo semelhante deve ser 
respeitada (ATACK, 1995, p. 33).
Em crianças com síndrome de Down é comum observarmos movimentos estereotipados e evolução 
desarmônica. O desenho, pintura e a modelagem auxiliarão no desenvolvimento da coordenação motora, 
ajudando-as a compreender que uma representação organizada dos movimentos se faz necessária para a 
execução de uma ação. A arte é um caminho através do qual cada indivíduo pode encontrar possibilidades de 
expressão para através de técnicas e materiais artísticos, processar, elaborar e redimensionar suas dificuldades 
na vida.

ENFOQUES DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DAS ARTES À CRIANÇA DOWN NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Veremos a partir de agora, as principais modalidades de Arte que podem ser trabalhadas com alunos com 
Síndrome de Down na Educação Infantil.

A EVOLUÇÃO DA CRIANÇA DOWN NAS FASES DO DESENVOLVIMENTO DO DESENHO INFANTIL

O desenho é uma das primeiras manifestações da criança e suas diferentes modalidades constituem um recurso 
importantíssimo de uso indispensável para estimulação da criança Down, pois para ela o desenho não pretende 
dimensionar a arte em si, mas o desenvolver de hábitos e habilidades que organizam e estruturam a 
personalidade acentuando o desenvolvimento cognitivo e os processos de aprendizagem. Através do desenho a 
criança expressa como vê, como projeta e como pretende executar, ocorre assim à projeção de sua 
personalidade, pois assim ela organiza e concretiza seus pensamentos ao mesmo tempo em que lhe dá 
autoconfiança por estar construindo e se expressando livremente (REILY, 2001):
[...] O resultado gráfico do desenho, às vezes, pode até não corresponder ao alto grau de intensidade vivida no 
ato de desenhar. Mas, com certeza, manifestam-se operações mentais como: imaginar, lembrar, sonhar, observar, 
associar, relacionar, simbolizar, representar (DERDYK, 1990, p.121).
Invocando as imagens mentais a criança tende a interpretar a realidade com mais facilidade; ao pegar à folha de 
papel em branco a criança busca transforma-la, a partir do amorfo ela passa a figurar seu imaginário. De acordo 
com Lowenfeld (1977, p. 77), a criança possui seu mundo próprio e, quanto mais depressa a ajudarmos a 
compreendê-lo, sem lhe impormos nossos padrões de adulto, mais rapidamente ela se desenvolverá. Ela 
expressa em sua arte seu nível de desenvolvimento, que não pode ser alterado ou corrigido por meio de uma 
análise superficial. Segundo o autor, o desenho infantil passa por algumas fases de desenvolvimento que se 
iniciam com as garatujas desordenadas e evoluem a desenhos mais estruturais e esquematizados. Por volta de 
mais ou menos dois anos de idade já são feitos os primeiros rabiscos chamados de garatujas que são realizados 
pelo puro prazer de poder registrar seus movimentos. Em um primeiro momento, seus rabiscos são 
descontrolados variam em comprimento e em direção, e a criança não procura representar nenhum elemento do 
seu entorno com os seus traços, uma vez que os mesmos têm como base seu desenvolvimento físico e 
psicológico. A criança simplesmente desfruta dos movimentos que realiza ao produzir seus desenhos, que não 
costumam ocupar a folha toda (uma grande parte desta fica em branco), ela segura o lápis de diferentes maneiras, 
e ainda não tem controle suficiente para adaptar a postura de pinça (posição correta para segurar o lápis), 
fazendo habitualmente demasiada pressão com o lápis. Aos poucos seus rabiscos vão ficando mais controlados, 
os traços desordenados no papel evoluem gradativamente, até converterem-se em símbolos cujo conteúdo se é 
capaz de reconhecer, a criança descobre o controle visual que possui sobre os traços que executa. Nesta etapa, 
dedicam-se a rabiscar com mais entusiasmo, uma vez que coordenam o controle visual e motor, embora não 
chegue a representar algo reconhecível, a criança relaciona frequentemente os seus desenhos com o ambiente e 
começa a dar nome a seus rabiscos, dando inicio ao planejamento do que vai desenhar.
O desenho materializa o relacionar da criança com o ambiente, se o professor (a) estiver atento (a) às produções 
da criança Down ele (a) poderá acompanhar os ritmos pessoais de cada criança e identificar eventuais fases 
comuns de seu desenvolvimento psicográfico. A criança não está preocupada com as “técnicas” que são 
impostas por alguns educadores e, que estes por sua vez acabam inibindo, privando qualquer tipo de exploração, 
tanto em relação ao uso dos materiais, aos quais devem ser adequados a tais atividades, quanto à manifestação 
de elementos gráficos que expressem o imaginário dessa criança (PICANÇO, 2020).
A criança é constantemente desafiada pela matéria a agir e reagir. Este momento intenso de experiências 
materialistas através de seus jogos de ficção e construção, ainda que em grande parte inconscientes, é o tempo 

da construção da imaginação “armazenamento das imagens primeiras”. Momento de conquista pela sucessão e 
repetição do esforço e do sucesso mediato (RICHTR, 2004, p.20).

A CRIANÇA DOWN E A EXPRESSÃO ATRAVÉS DA PINTURA

Desde muito cedo o mundo é um campo de experimentação para as crianças, sejam elas “normais” com 
necessidades especiais. Em sua ambiência, a criança já tem a oportunidade de vivenciar uma infinita variedade 
de cores, no azul sempre mutante do céu, no verde das plantas, as cores têm muitos significados e os suportes 
podem sugerir diversas formas.
Conforme Picanço (2020), já com um ano o bebê Down pode manusear a tinta, desde que o educador (ou a pessoa 
responsável pela atividade) tenha cuidado, procurando afastar o perigo de intoxicação, por isso considera-se 
mais adequado o uso de tintas a base de corantes comestíveis como o da beterraba e o do açafrão. É importante 
também o uso de matéria prima que possua um gosto não tão agradável, para que a criança desde cedo aprenda 
que nem todas as substancias são destinadas a alimentação, ou seja, que tinta é tinta e alimento é alimento.
Após seu preparo, as tintas devem ser postas em um recipiente apropriado, é de suma importância deixar a 
criança entrar em contato com as tintas, sentir sua textura, se sujarem, pois em atividades artísticas a 
experimentação é fundamental e dá à criança a possibilidade de explorar o material e assim se aproximar da 
importante expressão artística que é a impressão de seus primeiros traços (PICANÇO, 2020).
Procedimento importante a ser executado também nos primeiros contatos com tinta de crianças de outras faixas 
etárias, pois em muitos casos o fato de a criança possuir síndrome de Down faz com que pais e educadores 
acabem a afastando de certas experimentações, prejudicando com isso a possibilidade da criança realizar 
descobertas individuais e progressos em seu desenvolvimento cognitivo (ANASTASIOU, 2020).
De acordo com Richtr (2004), as atividades que envolvam a pintura na maioria das vezes devem ser individuais, 
pois as crianças ao executarem trabalhos plásticos não trabalham em grupo e sim lado a lado. No começo do 
processo de assimilação de técnicas, o processo de aprendizagem passa a ser mais importante que o produto 
final, tendo o indivíduo à liberdade de construir e “destruir”.
Nesse processo, cabe ao educador a função de ampliar a sensibilidade e aguçar os sentidos da criança, uma vez 
que homem aprende significados através de seus sentidos. É estimulando a criança Down a representar através 
das cores sinais de seu cotidiano, que estaremos possibilitando a mesma interagir com seu imaginário, 
exercitando sua abstração para que através dessa representação plástica ela possa mostrar como vê e lembra 
dos objetos e seres que a cercam e que chamam atenção em sua ambiência (PICANÇO, 2020).
Tanto na construção pictórica, como nas outras linguagens artísticas, o educador desempenha um importante 
papel que é o de ser mediador entre a criança e a técnica desenvolvida, pois:
Sabemos que a representação gráfica infantil desenvolve-se num crescendo e acreditamos que o professor 
possa ser um estimulador da percepção visual, da expressão, da imaginação criadora e dos processos de 
cognição do aluno dentro de um projeto pedagógico, ajudando a criança a construir um conhecimento da 
linguagem da Arte, assim como possibilitando ao aluno a ampliação do conhecimento de si e do mundo (BUORO, 
1998, p. 41).
A criança representa seu estado de espírito através das cores, ao pintar, por exemplo, uma folha (que na maioria 
das representações é apresentada com pigmento verde) com o pigmento preto a criança pode esta procurando 
externar um sentimento de melancolia, tristeza, ao invés de julgarmos como belo ou feio, certo ou errado, 
devemos utilizar essa representação como subsidio a investigação de um suposto problema.
Muitos acreditam que por a criança ser acometida pela Síndrome de Down sua capacidade de figuração é afetada 
de forma a ser anulada, procuramos deixar claro aos leitores que essa conclusão é errônea, pois essa capacidade 
é inata do ser humano, e seu afloramento depende apenas de estímulos gradativos. Tendo em vista que o atraso 
cognitivo apresentado em crianças com a síndrome varia de individuo para individuo, podendo se manifestar em 
maior grau em uns e menor grau em outros (PICANÇO, 2020).
Esse déficit pode ser amenizado a partir de estímulos recebidos através da ambiência que a cerca, 
proporcionando a criança descobrir que as coisas se transformam a partir do momento que descobrimos as 
habilidades comuns dos objetos, reconhecendo que o mundo é diversificado e dinâmico, oportunizando a ela 
representar seu mundo criativamente (PICANÇO, 2020).

A CRIANÇA DOWN E O DESENVOLVIMENTO NA MODELAGEM

Ao entrar em contato com diversos materiais, as crianças descobrem texturas, formas e sensações, por isso, “A 
criança deve ter a todo momento possibilidade de realizar experiências com tantos materiais diferentes quanto 
isso for possível. Os materiais diversos, de consistência e com textura diferentes, enriquecem a sensibilidade 
tátil infantil” (LOWENFELD, 1977, p. 99).
A modelagem fornece a ela o acesso a esse universo, rico em possibilidades de transformação, de reutilização e 
de construção de elementos e formas. Durante o ato de modelar a criança aprende a flexionar e descontrair seus 
dedos, enquanto as mãos manipulam a matéria seus olhos observam o que acontece com isso, a criança também 
aprende a se concentrar (PICANÇO, 2020).
Na opinião de Picanço (2020), é importante trabalhar a modelagem em conjunto com outras atividades como: a 
exibição de curta metragem de animação e a contação de histórias, pedindo que ao término dos mesmos a 
criança procure representar de forma tridimensional o personagem que mais chamou sua atenção, esse 
procedimento servirá para estimular o contato com o corpo e a função de sensação através dos sentidos, 
facilitando o fortalecimento da identidade, a integração de conteúdos inconscientes e a delimitação do mundo 
interno e externo.
A criança sente um enorme prazer ao manusear e transformar as substâncias coloridas durante a modelagem, em 
suas experimentações além de constituir um modo de aprendizado, constitui também o modo de imaginar, de 

criar mundos a partir do mundo que as rodeia. Como resultado ela tem suas tensões liberadas, o 
desenvolvimento da auto-expressão, interação lúdica, desenvolvimento da expressão da forma tridimensional, a 
estimulação da coordenação motora fina e também o relacionamento interpessoal (ANASTASIOU, 2020).
Quando a criança faz modelagem, ela expressa sua fantasia, exercita sua criatividade, desenvolve de forma 
lúdica, todos os segmentos de sua coordenação motora, grossa e fina, o tato, as variações de tônus muscular. 
Como a criança Down nasce com hipotonia (fraqueza muscular), a prática diária da modelagem desde os 
primeiros meses de vida agira como estimulo para o desenvolvimento de sua coordenação motora. Utilizando 
cada material de maneira adequada, poderemos fazer com que a criança perceba aspectos de sua personalidade 
que permaneciam inconscientes (PICANÇO, 2020).
Através da modelagem, além de trabalhar a motricidade, podemos trabalhar a persistência, a vontade, o querer 
na criança. Esse processo pode ser realizado em tanque de areia, que auxiliará na socialização, em massinhas de 
cera de abelha, que possui coloração com pigmentos naturais, é mais indicada para as atividades, sendo ela de 
consistência dura, necessita ser aquecida pelas mãos, para seu manuseio, na argila, que possui textura 
fantástica para a experimentação (PICANÇO, 2020).
A argila em especial oferece uma ampla variedade de experiências táteis, pois pode ser usada em seu estado 
maleável, ao se adicionar água passa para um estado mais úmido, pegajoso, quando seca ela passa a ficar 
quebradiça, oferece a criança oportunidades para brincar e explorar suas possibilidades.
O ato de modelar é um processo facilitador da ação criativa, representando um instrumento facilitador do 
trabalho terapêutico e social. Ao brincar, por exemplo, em tanques de areia, modelando seus objetos no mesmo, 
as crianças sem necessidades especiais passam a interagir com a criança Down, assim de forma lúdica a 
modelagem estará auxiliando no processo de socialização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto neste artigo, atualmente, vemos uma crescente discussão sobre inclusão social, que 
atinge diversos grupos da sociedade, os quais por diversos motivos, não participam ativamente da mesma. 
Nessa questão, inserem-se também os indivíduos com Síndrome de Down, que até poucas décadas atrás, 
estavam destinados a uma vida vegetativa e improdutiva.
Hoje existem meios legais, constitucionais, que estabelecem direitos e é fundamental dar condições para que a 
pessoa com deficiência torne-se capaz de se desenvolver dentro dessa sociedade.
A partir dessa necessidade salientamos a importância da arte, a qual dá suporte ao indivíduo, atingindo seus 
aspectos físicos, psicológicos e sociais, ajudando diretamente na melhora da autoimagem, autoestima, 
fazendo-o sentir capaz de realizar diferentes tarefas, e de entender sua deficiência, motivando para a realização 
de suas atividades diárias, mudando as percepções corporais.
A Arte é uma linguagem que dialoga com a mente emocional. As obras de arte mencionam estados emocionais 
específicos e conduzem, por associação, a vivenciar emoções – alegria, tristeza, angústia, revolta, abandono, 
entusiasmo, poder – são mensagens emocionais que recolhemos das expressões artísticas nas suas mais 
diversas modalidades: música, poesia, literatura, teatro, dança, pintura, escultura, etc.
O próprio ato de criação artística é um momento riquíssimo, ao colocar a criatura em contato com seus símbolos 
e significados muitas vezes inconscientes, para transmitir um estado interior. Ao pintar ou fazer o desenho, 
experimentamos emoções e sentimentos que são transmitidos pela obra acabada, seja no tema escolhido, na cor, 
no material, até mesmo no estilo da pincelada ou do traço. O contato com eles já nos leva a descobrir muito sobre 
nós mesmos, além da possibilidade de autoeducação, permitindo-nos identificá-los, perceber se são suaves ou 
penosos, ajudando-nos a expressá-los e encontrar maneiras positivas de canalizá-los.
A arte não discrimina quem a pratica. Ela ajuda a superar preconceitos quando é praticada e reverenciada por 
pessoas sensíveis e determinadas a superar a si mesmas. Aí, a capacidade de criação dá um grito de liberdade e 
realiza uma explosão de igualdade, porque a arte não é deficiente.
De forma geral, a arte ajuda na melhora na qualidade de vida, tanto de pessoas que sempre possuíram a 
deficiência como também daquelas que a adquiriram durante a vida e também a forma como a sociedade os 
vêem.
Ao fazer e conhecer arte, a criança Down percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos 
específicos sobre suas relações com o mundo, além disso, desenvolve potencialidades que podem alicerçar a 
consciência do seu lugar na sociedade. Esta área também favorece a criança um relacionar-se criadoramente 
com as outras disciplinas do currículo, fazendo com que a criança desenvolva competências estéticas tanto para 
produzir trabalhos pessoais e grupais como para que possa progressivamente apreciar, desfrutar, valorizar e 
julgar os meios artísticos de distintos povos, culturas, produzidos ao longo da história e na contemporaneidade.
Ministrar um ensino especializado em Artes Visuais ao aluno Down depende de se ultrapassar as condições 
atuais de estruturação do ensino escolar para “deficientes”, portanto das possibilidades de se conseguir 
progressos significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à 
diversidade dos aprendizes.
Nesse contexto, o processo de inclusão só atingirá o sucesso quando a escola regular assumir que as 
dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é 
ministrado. Assim, a escola será inclusiva quando conseguir transformar não apenas a rede física, mas, a 
postura, as atitudes e as mentalidades dos educadores e da comunidade escolar em geral, que deverá 
compreender que o ser humano não pertence a um grupo homogêneo, por isso precisam aprender a lidar e 
conviver naturalmente com as diferenças.
As atividades desenvolvidas com crianças com Síndrome de Down e arte permitem trabalhar, entre outras, a 
autoimagem, a percepção da transformação, a superação de obstáculos, a estimulação da desinibição, que 
conduzem a uma sensação de integração com o mundo, instigando à resolução de conflitos pessoais. 

Consequentemente, ocorre um aperfeiçoamento na forma de comunicação do sujeito, consigo mesmo e com os 
grupos com que interage: família, escola, lazer... incentivando o desenvolvimento harmônico da personalidade; a 
construção de um ambiente saudável, com espaços de autoria que permitem ressituar-se diante do passado.
A arte permite que a criança com Síndrome de Down tenha a possibilidade de uma comunicação diferente da 
verbal, com a qual também é possível expressar o que pensa e o que sente. 
Este trabalho foi feito de forma prazerosa. Ao realizá-lo aprendemos a valorizar mais a vida, até mesmo porque 
qualquer um de nós pode algum dia na vida já ter passado ou vir a passar por alguma condição deficitária.
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O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

RESUMO
Neste trabalho são focalizadas novas alternativas para a Educação Especial com o apoio das Artes, onde 
procura-se descrever a importância de se trabalhar com a arte para se obter bons resultados com crianças com 
Síndrome de Down. A alfabetização é um processo que não atinge somente o aspecto cognitivo do aluno, mas o 
aluno como um todo: emocional, social, corporal, etc. É neste sentido que entra a arte, que vem trazendo muitos 
benefícios para o deficiente, especialmente para a Síndrome de Down. O fazer artístico transforma, permitindo 
que os elementos assustadores de nossa personalidade ou nossos medos e angústias sejam expressos no 
desenho, na pintura, na argila, na dança, sendo estas, ações de libertação. Concluindo, o ensino das artes é 
indicado como mais uma alternativa possível no processo inclusivo de alunos com diversas diferenças 
considerando não só as deficiências, mas as eficiências.
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INTRODUÇÃO

As artes fazem parte da vida da criança, seja ela deficiente ou não. Quando ela desenha ou pinta exprime suas 
interpretações e impressões a respeito do mundo. Como se tratam de linguagens, as artes são formas 
importantes de expressão e comunicação do ser humano, o que já justificaria sua presença no contexto da 
Educação de uma maneira geral (FIORENZANO et al, 2011).
Dessa forma, é possível afirmar que a criança tem a arte como forma de expressão e caso haja estímulo adequado 
poderá se desenvolver de forma progressiva e completa. Conforme afirmam Martins, Picosque e Guerra (2004, p. 
103), “a arte é a linguagem básica das crianças e precisa merecer um espaço especial, que estimule a exploração, 
a pesquisa, o que certamente não será obtido com desenhos mimeografados e ‘exercícios de prontidão’“.
A área de Arte, assegurada na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2020), cuja 
proposta está contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como no 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, é parte integrante dessas transformações, seja na sua 
concepção enquanto área de conhecimento específico, seja nos modos de sua inserção no contexto mais amplo 
de formação escolar e no diálogo com as outras áreas de conhecimento.
Todo ser humano está predisposto a se desenvolver, inclusive aqueles com deficiências, como é o caso da 
Síndrome de Down, porém é necessário um trabalho adequado e estimulações apropriadas. E é neste sentido que 
entra a arte, sendo capaz de incentivar este trabalho. 
Sempre houve muito preconceito no que se refere ao indivíduo com Síndrome de Down, que por muito tempo foi 
considerado retardado e incapaz. Entretanto, na atualidade já se sabe que essa síndrome está associada a uma 
alteração genética e que os indivíduos com a síndrome, embora manifestem algumas dificuldades e limitações, 
podem ter uma vida normal e desenvolver atividades do dia a dia da mesma maneira que qualquer outro ser 
humano (SIQUEIRA, 2020).
Conforme Augusto (2020), com estimulações apropriadas, a criança Down pode se desenvolver e realizar 
atividades diárias e até mesmo conquistar formação profissional e, na perspectiva evolutiva, a linguagem e as 
atividades como leitura e escrita podem ser realizadas por meio das experiências do próprio aluno. 
É nesse sentido que se propõe o uso da arte para crianças com Síndrome de Down, e dos caminhos que podem 
ser tomados nesse ensino, dando prosseguimento à significativa história já construída e buscando ainda avançar 
cada vez mais, em sintonia com as discussões mais atuais no ensino de Arte e no papel da Arte na formação de 
alunos com deficiência.
Elementos simples como música, ritmos, movimentos, cores e texturas são ferramentas valiosas no 
desenvolvimento, na socialização, educação e inclusão do indivíduo com Síndrome de Down. A arte estimula 
regiões do cérebro que outras técnicas não conseguem alcançar, pois, tem um poderoso dom de elevar a 
autoestima do individuo com deficiência e ainda favorece sua integração com a sociedade (ANASTASIOU, 2020). 

Isso levou a realizar a presente dissertação, e que ela possa significar uma contribuição efetiva para todos 
quantos venham, ao longo dos anos, dedicando seus esforços e entusiasmo no ensino e no exercício da Arte e 
da Inclusão, para a formação de indivíduos mais integrados, mais livres, criativos e atuantes, no exercício pleno 
de sua cidadania.
Dessa forma, o objetivo maior aqui é analisar a importância do uso da arte na Educação e Inclusão de crianças 
com Síndrome de Down, ou seja, que benefícios a arte pode trazer à criança com Síndrome de Down.
E a partir de leituras e pesquisas, este trabalho se propõe a apresentar um conhecimento mais profundo sobre as 
crianças Down e suas habilidades e limitações. 

A ARTE E A SÍNDROME DE DOWN

São poucos os trabalhos que relacionam a síndrome de Down e Artes, pois em geral, as preocupações ficam 
voltadas para aspectos médicos e educacionais isolados, não considerando, neste último caso, a Arte como um 
meio para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo com a síndrome.
De acordo com Bueno (2002), a Arte na Educação Especial teve seu marco inicial no Brasil, a partir das ideias da 
arte-educadora russa Helena Antipoff durante o movimento Escolinha de Arte do Brasil em 1948, que incluía no 
ensino de arte, as pessoas com necessidades educacionais especiais, abrindo assim novos horizontes que 
beneficiariam o desenvolvimento da capacidade criadoras dessas pessoas.
Na educação, o conceito de Arte tem sido objeto de diferentes interpretações, arte como técnica, lazer, processo 
intuitivo, liberação de impulsos reprimidos, expressão, linguagem, comunicação e etc. Através de seu ensino, o 
educador pode incentivar a criança Down a exercitar sua memória, sua criatividade, sua imaginação para se 
expressar e se comunicar melhor com a realidade, dando a ela a possibilidade de sair de um mundo individual, 
solitário, habitado por sonhos. Quando uma criança realiza alguma atividade artística ela organiza espaços, 
define formas, compõe planos, estrutura e articula o sentir e o pensar, numa perspectiva mais abrangente as 
atividades artísticas propiciam o desenvolvimento físico-psíquico do individuo. Proporcionando a construção 
das significativas relações espaço-temporal, abrangendo dimensões como o ritmo, equilíbrio e proporção 
(TOZZI; COSTA; HONÓRIO, 2006).
Segundo Barbosa (2007), somente a ação inteligente do professor pode tornar a Arte ingrediente essencial para 
favorecer o crescimento individual do individuo, proporcionando a criança Down a dar forma e colorido ao que 
até então se encontrava no domínio de sua imaginação e percepção, contribuindo dessa forma para o seu 
desenvolvimento, tanto intelectual quanto motor, ajudando-a a interagir com outras crianças, proporcionando a 
conquista de autoconfiança, despertando assim a prontidão para a aprendizagem, fazendo com que ocorra a 
integração dos processos neurológicos e da harmoniosa evolução de funções como a percepção e o esquema 
corporal. Pela arte, a criança pode elaborar conceitos e expressar sua compreensão dos papéis sociais.
A criança com síndrome de Down tem idade cronológica diferente da idade funcional, dessa forma, não devemos 
esperar uma resposta idêntica à resposta das crianças sem necessidades especiais que não apresentam 
alterações de aprendizagem. Para Schwartzman (2000), o fato da criança não ter desenvolvido uma habilidade ou 
demonstrar conduta imatura em determinada idade, comparativamente a outras com idêntica condição genética 
(ou se comparada a indivíduos com condições genéticas diferentes) não significa impedimento para adquiri-la 
mais tarde, pois é possível que com o estimulo necessário essa criança mature lentamente, assim o trabalho 
pedagógico no ensino de Artes Visuais deve primordialmente respeitar o ritmo da criança e propiciar-lhe 
estimulação adequada para o desenvolvimento de suas habilidades. Programas devem ser criados e 
implementados de acordo com as necessidades específicas de cada criança. É imprescindível que no inicio da 
experiência artística, nos primeiros anos da vida escolar já na educação precoce, que as primeiras tentativas de 
representação sejam significativas, devendo proporcionar não só a oportunidade de desenvolvimento em 
diversas áreas, mas também o ensejo de a criança inventar, experimentar e sentir júbilo.
Sendo assim, na opinião de Pueschel (2007, p. 167), “[...] como os programas de intervenção precoce favorecem 
o desenvolvimento de crianças com síndrome de Down, uma experiência positiva de pré-escola exerce um papel 
muito importante nas suas vidas durante os anos de formação”.
O ensino de artes para crianças especiais é uma atividade complexa, pois exige adaptação de ordem curricular 
que requer um cuidadoso acompanhamento dos educadores e pais, todos podem aprender a inteligência não é 
um dom e sim um processo. “Por outro lado, o processo educativo conservador tem ideologicamente – 
violentamente – fingido esquecer tal fato.” (BARBOSA, 2007, p. 98).
Conforme Picanço (2020), vincular a educação à atividade artística constituirá um elo importante para o 
desenvolvimento cognitivo da criança Down, pois uma das principais proezas do processo educativo constituirá 
em dirigir a conduta dessa criança preparando-a para o desenvolvimento e exercício de sua imaginação, 
contribuindo tanto para constituição quanto para o desenvolvimento crítico da criança, principalmente no que se 
refere aos processos de produção e apreciação artística. A orientação sobre as técnicas artísticas deve ocorrer 
de forma gradual, pois estas crianças não conseguem absorver grande número de informações ao mesmo tempo. 
Também não deve ser apresentada a ela, informações isoladas ou mecânicas, de forma que a aprendizagem deve 
ocorrer de maneira facilitada, através de momentos prazerosos. O educador é o agente mediador desse processo, 
tendo um importante papel, pois:
[...] No encontro com a Arte enquanto objeto de conhecimento haverá sempre necessidade de um educador 
sensível, capaz de criar situações em que, possa ampliar a leitura e a compreensão de homens e mulheres sobre 
seu mundo, sua cultura. Capaz, ainda de abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e 
das perspectivas pessoais de cada produtor/fruidor/aprendiz. São vários os mediadores possíveis, mas na 
escola, certamente, o educador é o principal deles, cabendo-lhes mediações pedagógicas profissionais 
competentes frente à cultura. Uma mediação sempre será articulação e não rebaixamento entre as histórias 
pessoais e coletivas dos aprendizes de Arte, entrelaçada na teia sócio-histórica cultural da humanidade nessa 
área de conhecimento (BARBOSA, 2007, p. 56).

É importante que o arte-educador organize atividades artísticas para a criança Down envolvendo-a na produção 
de trabalhos que guardem relação com seu próprio estágio de desenvolvimento, promovendo a aprendizagem 
nas situações diárias da criança. De forma lúdica podemos fazer uso dos jogos simbólicos, que nesse processo 
atuarão como agente facilitador do ensino aprendizagem, fomentando a criança especial a adquirir 
progressivamente, conhecimentos cada vez mais complexos que serão indispensáveis para a formação de 
qualquer indivíduo. Não é adequado pularmos etapas ou exigirmos da criança atividades que ela não possa 
realizar no momento, pois estas atitudes não trazem benefícios à criança e ainda podem causar-lhe estresse. A 
evolução gradativa de aprendizagem no decorrer do desenvolvimento da atividade artística proposta deve ser 
respeitada, para que se possa obter êxito em sua finalização.
Outra forma de estimular o interesse da criança para uma determinada atividade artística é proporcionar a ela 
pequenas variações de materiais para a mesma atividade, pois a repetição será uma forma de fazer com que a 
criança passe de um estágio do desenvolvimento a outro com mais facilidade, nunca esquecendo que:
Cada criança permanecerá em um determinado estágio por período diferente de tempo. Haverá períodos sem 
nenhuma alteração aparente, ou mesmo períodos em que se verifica um retrocesso. Esses são períodos de 
sedimentação do aprendizado. Haverá também aqueles em que o nível de atividades não será mantido em seu 
máximo. Os adultos rabiscam para aliviar o tédio, e a necessidade de proceder de modo semelhante deve ser 
respeitada (ATACK, 1995, p. 33).
Em crianças com síndrome de Down é comum observarmos movimentos estereotipados e evolução 
desarmônica. O desenho, pintura e a modelagem auxiliarão no desenvolvimento da coordenação motora, 
ajudando-as a compreender que uma representação organizada dos movimentos se faz necessária para a 
execução de uma ação. A arte é um caminho através do qual cada indivíduo pode encontrar possibilidades de 
expressão para através de técnicas e materiais artísticos, processar, elaborar e redimensionar suas dificuldades 
na vida.

ENFOQUES DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DAS ARTES À CRIANÇA DOWN NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Veremos a partir de agora, as principais modalidades de Arte que podem ser trabalhadas com alunos com 
Síndrome de Down na Educação Infantil.

A EVOLUÇÃO DA CRIANÇA DOWN NAS FASES DO DESENVOLVIMENTO DO DESENHO INFANTIL

O desenho é uma das primeiras manifestações da criança e suas diferentes modalidades constituem um recurso 
importantíssimo de uso indispensável para estimulação da criança Down, pois para ela o desenho não pretende 
dimensionar a arte em si, mas o desenvolver de hábitos e habilidades que organizam e estruturam a 
personalidade acentuando o desenvolvimento cognitivo e os processos de aprendizagem. Através do desenho a 
criança expressa como vê, como projeta e como pretende executar, ocorre assim à projeção de sua 
personalidade, pois assim ela organiza e concretiza seus pensamentos ao mesmo tempo em que lhe dá 
autoconfiança por estar construindo e se expressando livremente (REILY, 2001):
[...] O resultado gráfico do desenho, às vezes, pode até não corresponder ao alto grau de intensidade vivida no 
ato de desenhar. Mas, com certeza, manifestam-se operações mentais como: imaginar, lembrar, sonhar, observar, 
associar, relacionar, simbolizar, representar (DERDYK, 1990, p.121).
Invocando as imagens mentais a criança tende a interpretar a realidade com mais facilidade; ao pegar à folha de 
papel em branco a criança busca transforma-la, a partir do amorfo ela passa a figurar seu imaginário. De acordo 
com Lowenfeld (1977, p. 77), a criança possui seu mundo próprio e, quanto mais depressa a ajudarmos a 
compreendê-lo, sem lhe impormos nossos padrões de adulto, mais rapidamente ela se desenvolverá. Ela 
expressa em sua arte seu nível de desenvolvimento, que não pode ser alterado ou corrigido por meio de uma 
análise superficial. Segundo o autor, o desenho infantil passa por algumas fases de desenvolvimento que se 
iniciam com as garatujas desordenadas e evoluem a desenhos mais estruturais e esquematizados. Por volta de 
mais ou menos dois anos de idade já são feitos os primeiros rabiscos chamados de garatujas que são realizados 
pelo puro prazer de poder registrar seus movimentos. Em um primeiro momento, seus rabiscos são 
descontrolados variam em comprimento e em direção, e a criança não procura representar nenhum elemento do 
seu entorno com os seus traços, uma vez que os mesmos têm como base seu desenvolvimento físico e 
psicológico. A criança simplesmente desfruta dos movimentos que realiza ao produzir seus desenhos, que não 
costumam ocupar a folha toda (uma grande parte desta fica em branco), ela segura o lápis de diferentes maneiras, 
e ainda não tem controle suficiente para adaptar a postura de pinça (posição correta para segurar o lápis), 
fazendo habitualmente demasiada pressão com o lápis. Aos poucos seus rabiscos vão ficando mais controlados, 
os traços desordenados no papel evoluem gradativamente, até converterem-se em símbolos cujo conteúdo se é 
capaz de reconhecer, a criança descobre o controle visual que possui sobre os traços que executa. Nesta etapa, 
dedicam-se a rabiscar com mais entusiasmo, uma vez que coordenam o controle visual e motor, embora não 
chegue a representar algo reconhecível, a criança relaciona frequentemente os seus desenhos com o ambiente e 
começa a dar nome a seus rabiscos, dando inicio ao planejamento do que vai desenhar.
O desenho materializa o relacionar da criança com o ambiente, se o professor (a) estiver atento (a) às produções 
da criança Down ele (a) poderá acompanhar os ritmos pessoais de cada criança e identificar eventuais fases 
comuns de seu desenvolvimento psicográfico. A criança não está preocupada com as “técnicas” que são 
impostas por alguns educadores e, que estes por sua vez acabam inibindo, privando qualquer tipo de exploração, 
tanto em relação ao uso dos materiais, aos quais devem ser adequados a tais atividades, quanto à manifestação 
de elementos gráficos que expressem o imaginário dessa criança (PICANÇO, 2020).
A criança é constantemente desafiada pela matéria a agir e reagir. Este momento intenso de experiências 
materialistas através de seus jogos de ficção e construção, ainda que em grande parte inconscientes, é o tempo 

da construção da imaginação “armazenamento das imagens primeiras”. Momento de conquista pela sucessão e 
repetição do esforço e do sucesso mediato (RICHTR, 2004, p.20).

A CRIANÇA DOWN E A EXPRESSÃO ATRAVÉS DA PINTURA

Desde muito cedo o mundo é um campo de experimentação para as crianças, sejam elas “normais” com 
necessidades especiais. Em sua ambiência, a criança já tem a oportunidade de vivenciar uma infinita variedade 
de cores, no azul sempre mutante do céu, no verde das plantas, as cores têm muitos significados e os suportes 
podem sugerir diversas formas.
Conforme Picanço (2020), já com um ano o bebê Down pode manusear a tinta, desde que o educador (ou a pessoa 
responsável pela atividade) tenha cuidado, procurando afastar o perigo de intoxicação, por isso considera-se 
mais adequado o uso de tintas a base de corantes comestíveis como o da beterraba e o do açafrão. É importante 
também o uso de matéria prima que possua um gosto não tão agradável, para que a criança desde cedo aprenda 
que nem todas as substancias são destinadas a alimentação, ou seja, que tinta é tinta e alimento é alimento.
Após seu preparo, as tintas devem ser postas em um recipiente apropriado, é de suma importância deixar a 
criança entrar em contato com as tintas, sentir sua textura, se sujarem, pois em atividades artísticas a 
experimentação é fundamental e dá à criança a possibilidade de explorar o material e assim se aproximar da 
importante expressão artística que é a impressão de seus primeiros traços (PICANÇO, 2020).
Procedimento importante a ser executado também nos primeiros contatos com tinta de crianças de outras faixas 
etárias, pois em muitos casos o fato de a criança possuir síndrome de Down faz com que pais e educadores 
acabem a afastando de certas experimentações, prejudicando com isso a possibilidade da criança realizar 
descobertas individuais e progressos em seu desenvolvimento cognitivo (ANASTASIOU, 2020).
De acordo com Richtr (2004), as atividades que envolvam a pintura na maioria das vezes devem ser individuais, 
pois as crianças ao executarem trabalhos plásticos não trabalham em grupo e sim lado a lado. No começo do 
processo de assimilação de técnicas, o processo de aprendizagem passa a ser mais importante que o produto 
final, tendo o indivíduo à liberdade de construir e “destruir”.
Nesse processo, cabe ao educador a função de ampliar a sensibilidade e aguçar os sentidos da criança, uma vez 
que homem aprende significados através de seus sentidos. É estimulando a criança Down a representar através 
das cores sinais de seu cotidiano, que estaremos possibilitando a mesma interagir com seu imaginário, 
exercitando sua abstração para que através dessa representação plástica ela possa mostrar como vê e lembra 
dos objetos e seres que a cercam e que chamam atenção em sua ambiência (PICANÇO, 2020).
Tanto na construção pictórica, como nas outras linguagens artísticas, o educador desempenha um importante 
papel que é o de ser mediador entre a criança e a técnica desenvolvida, pois:
Sabemos que a representação gráfica infantil desenvolve-se num crescendo e acreditamos que o professor 
possa ser um estimulador da percepção visual, da expressão, da imaginação criadora e dos processos de 
cognição do aluno dentro de um projeto pedagógico, ajudando a criança a construir um conhecimento da 
linguagem da Arte, assim como possibilitando ao aluno a ampliação do conhecimento de si e do mundo (BUORO, 
1998, p. 41).
A criança representa seu estado de espírito através das cores, ao pintar, por exemplo, uma folha (que na maioria 
das representações é apresentada com pigmento verde) com o pigmento preto a criança pode esta procurando 
externar um sentimento de melancolia, tristeza, ao invés de julgarmos como belo ou feio, certo ou errado, 
devemos utilizar essa representação como subsidio a investigação de um suposto problema.
Muitos acreditam que por a criança ser acometida pela Síndrome de Down sua capacidade de figuração é afetada 
de forma a ser anulada, procuramos deixar claro aos leitores que essa conclusão é errônea, pois essa capacidade 
é inata do ser humano, e seu afloramento depende apenas de estímulos gradativos. Tendo em vista que o atraso 
cognitivo apresentado em crianças com a síndrome varia de individuo para individuo, podendo se manifestar em 
maior grau em uns e menor grau em outros (PICANÇO, 2020).
Esse déficit pode ser amenizado a partir de estímulos recebidos através da ambiência que a cerca, 
proporcionando a criança descobrir que as coisas se transformam a partir do momento que descobrimos as 
habilidades comuns dos objetos, reconhecendo que o mundo é diversificado e dinâmico, oportunizando a ela 
representar seu mundo criativamente (PICANÇO, 2020).

A CRIANÇA DOWN E O DESENVOLVIMENTO NA MODELAGEM

Ao entrar em contato com diversos materiais, as crianças descobrem texturas, formas e sensações, por isso, “A 
criança deve ter a todo momento possibilidade de realizar experiências com tantos materiais diferentes quanto 
isso for possível. Os materiais diversos, de consistência e com textura diferentes, enriquecem a sensibilidade 
tátil infantil” (LOWENFELD, 1977, p. 99).
A modelagem fornece a ela o acesso a esse universo, rico em possibilidades de transformação, de reutilização e 
de construção de elementos e formas. Durante o ato de modelar a criança aprende a flexionar e descontrair seus 
dedos, enquanto as mãos manipulam a matéria seus olhos observam o que acontece com isso, a criança também 
aprende a se concentrar (PICANÇO, 2020).
Na opinião de Picanço (2020), é importante trabalhar a modelagem em conjunto com outras atividades como: a 
exibição de curta metragem de animação e a contação de histórias, pedindo que ao término dos mesmos a 
criança procure representar de forma tridimensional o personagem que mais chamou sua atenção, esse 
procedimento servirá para estimular o contato com o corpo e a função de sensação através dos sentidos, 
facilitando o fortalecimento da identidade, a integração de conteúdos inconscientes e a delimitação do mundo 
interno e externo.
A criança sente um enorme prazer ao manusear e transformar as substâncias coloridas durante a modelagem, em 
suas experimentações além de constituir um modo de aprendizado, constitui também o modo de imaginar, de 

criar mundos a partir do mundo que as rodeia. Como resultado ela tem suas tensões liberadas, o 
desenvolvimento da auto-expressão, interação lúdica, desenvolvimento da expressão da forma tridimensional, a 
estimulação da coordenação motora fina e também o relacionamento interpessoal (ANASTASIOU, 2020).
Quando a criança faz modelagem, ela expressa sua fantasia, exercita sua criatividade, desenvolve de forma 
lúdica, todos os segmentos de sua coordenação motora, grossa e fina, o tato, as variações de tônus muscular. 
Como a criança Down nasce com hipotonia (fraqueza muscular), a prática diária da modelagem desde os 
primeiros meses de vida agira como estimulo para o desenvolvimento de sua coordenação motora. Utilizando 
cada material de maneira adequada, poderemos fazer com que a criança perceba aspectos de sua personalidade 
que permaneciam inconscientes (PICANÇO, 2020).
Através da modelagem, além de trabalhar a motricidade, podemos trabalhar a persistência, a vontade, o querer 
na criança. Esse processo pode ser realizado em tanque de areia, que auxiliará na socialização, em massinhas de 
cera de abelha, que possui coloração com pigmentos naturais, é mais indicada para as atividades, sendo ela de 
consistência dura, necessita ser aquecida pelas mãos, para seu manuseio, na argila, que possui textura 
fantástica para a experimentação (PICANÇO, 2020).
A argila em especial oferece uma ampla variedade de experiências táteis, pois pode ser usada em seu estado 
maleável, ao se adicionar água passa para um estado mais úmido, pegajoso, quando seca ela passa a ficar 
quebradiça, oferece a criança oportunidades para brincar e explorar suas possibilidades.
O ato de modelar é um processo facilitador da ação criativa, representando um instrumento facilitador do 
trabalho terapêutico e social. Ao brincar, por exemplo, em tanques de areia, modelando seus objetos no mesmo, 
as crianças sem necessidades especiais passam a interagir com a criança Down, assim de forma lúdica a 
modelagem estará auxiliando no processo de socialização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto neste artigo, atualmente, vemos uma crescente discussão sobre inclusão social, que 
atinge diversos grupos da sociedade, os quais por diversos motivos, não participam ativamente da mesma. 
Nessa questão, inserem-se também os indivíduos com Síndrome de Down, que até poucas décadas atrás, 
estavam destinados a uma vida vegetativa e improdutiva.
Hoje existem meios legais, constitucionais, que estabelecem direitos e é fundamental dar condições para que a 
pessoa com deficiência torne-se capaz de se desenvolver dentro dessa sociedade.
A partir dessa necessidade salientamos a importância da arte, a qual dá suporte ao indivíduo, atingindo seus 
aspectos físicos, psicológicos e sociais, ajudando diretamente na melhora da autoimagem, autoestima, 
fazendo-o sentir capaz de realizar diferentes tarefas, e de entender sua deficiência, motivando para a realização 
de suas atividades diárias, mudando as percepções corporais.
A Arte é uma linguagem que dialoga com a mente emocional. As obras de arte mencionam estados emocionais 
específicos e conduzem, por associação, a vivenciar emoções – alegria, tristeza, angústia, revolta, abandono, 
entusiasmo, poder – são mensagens emocionais que recolhemos das expressões artísticas nas suas mais 
diversas modalidades: música, poesia, literatura, teatro, dança, pintura, escultura, etc.
O próprio ato de criação artística é um momento riquíssimo, ao colocar a criatura em contato com seus símbolos 
e significados muitas vezes inconscientes, para transmitir um estado interior. Ao pintar ou fazer o desenho, 
experimentamos emoções e sentimentos que são transmitidos pela obra acabada, seja no tema escolhido, na cor, 
no material, até mesmo no estilo da pincelada ou do traço. O contato com eles já nos leva a descobrir muito sobre 
nós mesmos, além da possibilidade de autoeducação, permitindo-nos identificá-los, perceber se são suaves ou 
penosos, ajudando-nos a expressá-los e encontrar maneiras positivas de canalizá-los.
A arte não discrimina quem a pratica. Ela ajuda a superar preconceitos quando é praticada e reverenciada por 
pessoas sensíveis e determinadas a superar a si mesmas. Aí, a capacidade de criação dá um grito de liberdade e 
realiza uma explosão de igualdade, porque a arte não é deficiente.
De forma geral, a arte ajuda na melhora na qualidade de vida, tanto de pessoas que sempre possuíram a 
deficiência como também daquelas que a adquiriram durante a vida e também a forma como a sociedade os 
vêem.
Ao fazer e conhecer arte, a criança Down percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos 
específicos sobre suas relações com o mundo, além disso, desenvolve potencialidades que podem alicerçar a 
consciência do seu lugar na sociedade. Esta área também favorece a criança um relacionar-se criadoramente 
com as outras disciplinas do currículo, fazendo com que a criança desenvolva competências estéticas tanto para 
produzir trabalhos pessoais e grupais como para que possa progressivamente apreciar, desfrutar, valorizar e 
julgar os meios artísticos de distintos povos, culturas, produzidos ao longo da história e na contemporaneidade.
Ministrar um ensino especializado em Artes Visuais ao aluno Down depende de se ultrapassar as condições 
atuais de estruturação do ensino escolar para “deficientes”, portanto das possibilidades de se conseguir 
progressos significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à 
diversidade dos aprendizes.
Nesse contexto, o processo de inclusão só atingirá o sucesso quando a escola regular assumir que as 
dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é 
ministrado. Assim, a escola será inclusiva quando conseguir transformar não apenas a rede física, mas, a 
postura, as atitudes e as mentalidades dos educadores e da comunidade escolar em geral, que deverá 
compreender que o ser humano não pertence a um grupo homogêneo, por isso precisam aprender a lidar e 
conviver naturalmente com as diferenças.
As atividades desenvolvidas com crianças com Síndrome de Down e arte permitem trabalhar, entre outras, a 
autoimagem, a percepção da transformação, a superação de obstáculos, a estimulação da desinibição, que 
conduzem a uma sensação de integração com o mundo, instigando à resolução de conflitos pessoais. 

Consequentemente, ocorre um aperfeiçoamento na forma de comunicação do sujeito, consigo mesmo e com os 
grupos com que interage: família, escola, lazer... incentivando o desenvolvimento harmônico da personalidade; a 
construção de um ambiente saudável, com espaços de autoria que permitem ressituar-se diante do passado.
A arte permite que a criança com Síndrome de Down tenha a possibilidade de uma comunicação diferente da 
verbal, com a qual também é possível expressar o que pensa e o que sente. 
Este trabalho foi feito de forma prazerosa. Ao realizá-lo aprendemos a valorizar mais a vida, até mesmo porque 
qualquer um de nós pode algum dia na vida já ter passado ou vir a passar por alguma condição deficitária.
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19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, Naura Syria Carapeto. A Gestão da Educação e as Políticas de Formação de Profissionais da 
Educação: desafios e Compromissos. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Gestão Democrática da 
Educação: atuais tendências, novos desafios. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Gestão Democrática da Educação: ressignificando conceitos e possibilidades. 
In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Angela da S. (Orgs.). Gestão da Educação: Impasses, 
perspectivas e compromissos. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

IMBERNÓN, Francisco. Formação Docente e Profissional: Formar-se para a mudança e a incerteza. 6ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2006. 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. 4ª ed. Goiânia: Editora Alternativa, 2003.

LUCK, Heloísa. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. 2ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1998.

ORSOLON, L. A. M. O coordenador/formador como um dos agentes de transformação da/na escola. In: ALMEIDA, 
Laurinda Ramalho de; PLACCO, Vera M. N. de Souza. O Coordenador Pedagógico e o espaço de mudança. 2ª Ed. 
São Paulo: Loyola, 2005.

PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2007.

SANTOS. Clóvis Roberto dos. A gestão educacional e escolar para a modernidade. 1ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político-Pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma 
Passos Alencastro. (Org.). Projeto Político - Pedagógico da escola: Uma Construção Possível. 4ª ed. Campinas: 
Papirus Editora, 1997. (Coleção: Magistério Formação e Trabalho Pedagógico)

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Perspectiva para reflexão em torno do Projeto Político-Pedagógico. In: VEIGA, 
Ilma Passos Alencastro; RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves de (Orgs.). Escola: Espaço do Projeto Político - 
Pedagógico. 7ª ed. Campinas: Papirus Editora, 2003. (Coleção Magistério Formação e Trabalho Pedagógico)

14



RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

RESUMO
Neste trabalho são focalizadas novas alternativas para a Educação Especial com o apoio das Artes, onde 
procura-se descrever a importância de se trabalhar com a arte para se obter bons resultados com crianças com 
Síndrome de Down. A alfabetização é um processo que não atinge somente o aspecto cognitivo do aluno, mas o 
aluno como um todo: emocional, social, corporal, etc. É neste sentido que entra a arte, que vem trazendo muitos 
benefícios para o deficiente, especialmente para a Síndrome de Down. O fazer artístico transforma, permitindo 
que os elementos assustadores de nossa personalidade ou nossos medos e angústias sejam expressos no 
desenho, na pintura, na argila, na dança, sendo estas, ações de libertação. Concluindo, o ensino das artes é 
indicado como mais uma alternativa possível no processo inclusivo de alunos com diversas diferenças 
considerando não só as deficiências, mas as eficiências.
Palavras-Chave: Síndrome de Down; Arte; Inclusão; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

As artes fazem parte da vida da criança, seja ela deficiente ou não. Quando ela desenha ou pinta exprime suas 
interpretações e impressões a respeito do mundo. Como se tratam de linguagens, as artes são formas 
importantes de expressão e comunicação do ser humano, o que já justificaria sua presença no contexto da 
Educação de uma maneira geral (FIORENZANO et al, 2011).
Dessa forma, é possível afirmar que a criança tem a arte como forma de expressão e caso haja estímulo adequado 
poderá se desenvolver de forma progressiva e completa. Conforme afirmam Martins, Picosque e Guerra (2004, p. 
103), “a arte é a linguagem básica das crianças e precisa merecer um espaço especial, que estimule a exploração, 
a pesquisa, o que certamente não será obtido com desenhos mimeografados e ‘exercícios de prontidão’“.
A área de Arte, assegurada na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2020), cuja 
proposta está contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como no 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, é parte integrante dessas transformações, seja na sua 
concepção enquanto área de conhecimento específico, seja nos modos de sua inserção no contexto mais amplo 
de formação escolar e no diálogo com as outras áreas de conhecimento.
Todo ser humano está predisposto a se desenvolver, inclusive aqueles com deficiências, como é o caso da 
Síndrome de Down, porém é necessário um trabalho adequado e estimulações apropriadas. E é neste sentido que 
entra a arte, sendo capaz de incentivar este trabalho. 
Sempre houve muito preconceito no que se refere ao indivíduo com Síndrome de Down, que por muito tempo foi 
considerado retardado e incapaz. Entretanto, na atualidade já se sabe que essa síndrome está associada a uma 
alteração genética e que os indivíduos com a síndrome, embora manifestem algumas dificuldades e limitações, 
podem ter uma vida normal e desenvolver atividades do dia a dia da mesma maneira que qualquer outro ser 
humano (SIQUEIRA, 2020).
Conforme Augusto (2020), com estimulações apropriadas, a criança Down pode se desenvolver e realizar 
atividades diárias e até mesmo conquistar formação profissional e, na perspectiva evolutiva, a linguagem e as 
atividades como leitura e escrita podem ser realizadas por meio das experiências do próprio aluno. 
É nesse sentido que se propõe o uso da arte para crianças com Síndrome de Down, e dos caminhos que podem 
ser tomados nesse ensino, dando prosseguimento à significativa história já construída e buscando ainda avançar 
cada vez mais, em sintonia com as discussões mais atuais no ensino de Arte e no papel da Arte na formação de 
alunos com deficiência.
Elementos simples como música, ritmos, movimentos, cores e texturas são ferramentas valiosas no 
desenvolvimento, na socialização, educação e inclusão do indivíduo com Síndrome de Down. A arte estimula 
regiões do cérebro que outras técnicas não conseguem alcançar, pois, tem um poderoso dom de elevar a 
autoestima do individuo com deficiência e ainda favorece sua integração com a sociedade (ANASTASIOU, 2020). 

Isso levou a realizar a presente dissertação, e que ela possa significar uma contribuição efetiva para todos 
quantos venham, ao longo dos anos, dedicando seus esforços e entusiasmo no ensino e no exercício da Arte e 
da Inclusão, para a formação de indivíduos mais integrados, mais livres, criativos e atuantes, no exercício pleno 
de sua cidadania.
Dessa forma, o objetivo maior aqui é analisar a importância do uso da arte na Educação e Inclusão de crianças 
com Síndrome de Down, ou seja, que benefícios a arte pode trazer à criança com Síndrome de Down.
E a partir de leituras e pesquisas, este trabalho se propõe a apresentar um conhecimento mais profundo sobre as 
crianças Down e suas habilidades e limitações. 

A ARTE E A SÍNDROME DE DOWN

São poucos os trabalhos que relacionam a síndrome de Down e Artes, pois em geral, as preocupações ficam 
voltadas para aspectos médicos e educacionais isolados, não considerando, neste último caso, a Arte como um 
meio para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo com a síndrome.
De acordo com Bueno (2002), a Arte na Educação Especial teve seu marco inicial no Brasil, a partir das ideias da 
arte-educadora russa Helena Antipoff durante o movimento Escolinha de Arte do Brasil em 1948, que incluía no 
ensino de arte, as pessoas com necessidades educacionais especiais, abrindo assim novos horizontes que 
beneficiariam o desenvolvimento da capacidade criadoras dessas pessoas.
Na educação, o conceito de Arte tem sido objeto de diferentes interpretações, arte como técnica, lazer, processo 
intuitivo, liberação de impulsos reprimidos, expressão, linguagem, comunicação e etc. Através de seu ensino, o 
educador pode incentivar a criança Down a exercitar sua memória, sua criatividade, sua imaginação para se 
expressar e se comunicar melhor com a realidade, dando a ela a possibilidade de sair de um mundo individual, 
solitário, habitado por sonhos. Quando uma criança realiza alguma atividade artística ela organiza espaços, 
define formas, compõe planos, estrutura e articula o sentir e o pensar, numa perspectiva mais abrangente as 
atividades artísticas propiciam o desenvolvimento físico-psíquico do individuo. Proporcionando a construção 
das significativas relações espaço-temporal, abrangendo dimensões como o ritmo, equilíbrio e proporção 
(TOZZI; COSTA; HONÓRIO, 2006).
Segundo Barbosa (2007), somente a ação inteligente do professor pode tornar a Arte ingrediente essencial para 
favorecer o crescimento individual do individuo, proporcionando a criança Down a dar forma e colorido ao que 
até então se encontrava no domínio de sua imaginação e percepção, contribuindo dessa forma para o seu 
desenvolvimento, tanto intelectual quanto motor, ajudando-a a interagir com outras crianças, proporcionando a 
conquista de autoconfiança, despertando assim a prontidão para a aprendizagem, fazendo com que ocorra a 
integração dos processos neurológicos e da harmoniosa evolução de funções como a percepção e o esquema 
corporal. Pela arte, a criança pode elaborar conceitos e expressar sua compreensão dos papéis sociais.
A criança com síndrome de Down tem idade cronológica diferente da idade funcional, dessa forma, não devemos 
esperar uma resposta idêntica à resposta das crianças sem necessidades especiais que não apresentam 
alterações de aprendizagem. Para Schwartzman (2000), o fato da criança não ter desenvolvido uma habilidade ou 
demonstrar conduta imatura em determinada idade, comparativamente a outras com idêntica condição genética 
(ou se comparada a indivíduos com condições genéticas diferentes) não significa impedimento para adquiri-la 
mais tarde, pois é possível que com o estimulo necessário essa criança mature lentamente, assim o trabalho 
pedagógico no ensino de Artes Visuais deve primordialmente respeitar o ritmo da criança e propiciar-lhe 
estimulação adequada para o desenvolvimento de suas habilidades. Programas devem ser criados e 
implementados de acordo com as necessidades específicas de cada criança. É imprescindível que no inicio da 
experiência artística, nos primeiros anos da vida escolar já na educação precoce, que as primeiras tentativas de 
representação sejam significativas, devendo proporcionar não só a oportunidade de desenvolvimento em 
diversas áreas, mas também o ensejo de a criança inventar, experimentar e sentir júbilo.
Sendo assim, na opinião de Pueschel (2007, p. 167), “[...] como os programas de intervenção precoce favorecem 
o desenvolvimento de crianças com síndrome de Down, uma experiência positiva de pré-escola exerce um papel 
muito importante nas suas vidas durante os anos de formação”.
O ensino de artes para crianças especiais é uma atividade complexa, pois exige adaptação de ordem curricular 
que requer um cuidadoso acompanhamento dos educadores e pais, todos podem aprender a inteligência não é 
um dom e sim um processo. “Por outro lado, o processo educativo conservador tem ideologicamente – 
violentamente – fingido esquecer tal fato.” (BARBOSA, 2007, p. 98).
Conforme Picanço (2020), vincular a educação à atividade artística constituirá um elo importante para o 
desenvolvimento cognitivo da criança Down, pois uma das principais proezas do processo educativo constituirá 
em dirigir a conduta dessa criança preparando-a para o desenvolvimento e exercício de sua imaginação, 
contribuindo tanto para constituição quanto para o desenvolvimento crítico da criança, principalmente no que se 
refere aos processos de produção e apreciação artística. A orientação sobre as técnicas artísticas deve ocorrer 
de forma gradual, pois estas crianças não conseguem absorver grande número de informações ao mesmo tempo. 
Também não deve ser apresentada a ela, informações isoladas ou mecânicas, de forma que a aprendizagem deve 
ocorrer de maneira facilitada, através de momentos prazerosos. O educador é o agente mediador desse processo, 
tendo um importante papel, pois:
[...] No encontro com a Arte enquanto objeto de conhecimento haverá sempre necessidade de um educador 
sensível, capaz de criar situações em que, possa ampliar a leitura e a compreensão de homens e mulheres sobre 
seu mundo, sua cultura. Capaz, ainda de abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e 
das perspectivas pessoais de cada produtor/fruidor/aprendiz. São vários os mediadores possíveis, mas na 
escola, certamente, o educador é o principal deles, cabendo-lhes mediações pedagógicas profissionais 
competentes frente à cultura. Uma mediação sempre será articulação e não rebaixamento entre as histórias 
pessoais e coletivas dos aprendizes de Arte, entrelaçada na teia sócio-histórica cultural da humanidade nessa 
área de conhecimento (BARBOSA, 2007, p. 56).

É importante que o arte-educador organize atividades artísticas para a criança Down envolvendo-a na produção 
de trabalhos que guardem relação com seu próprio estágio de desenvolvimento, promovendo a aprendizagem 
nas situações diárias da criança. De forma lúdica podemos fazer uso dos jogos simbólicos, que nesse processo 
atuarão como agente facilitador do ensino aprendizagem, fomentando a criança especial a adquirir 
progressivamente, conhecimentos cada vez mais complexos que serão indispensáveis para a formação de 
qualquer indivíduo. Não é adequado pularmos etapas ou exigirmos da criança atividades que ela não possa 
realizar no momento, pois estas atitudes não trazem benefícios à criança e ainda podem causar-lhe estresse. A 
evolução gradativa de aprendizagem no decorrer do desenvolvimento da atividade artística proposta deve ser 
respeitada, para que se possa obter êxito em sua finalização.
Outra forma de estimular o interesse da criança para uma determinada atividade artística é proporcionar a ela 
pequenas variações de materiais para a mesma atividade, pois a repetição será uma forma de fazer com que a 
criança passe de um estágio do desenvolvimento a outro com mais facilidade, nunca esquecendo que:
Cada criança permanecerá em um determinado estágio por período diferente de tempo. Haverá períodos sem 
nenhuma alteração aparente, ou mesmo períodos em que se verifica um retrocesso. Esses são períodos de 
sedimentação do aprendizado. Haverá também aqueles em que o nível de atividades não será mantido em seu 
máximo. Os adultos rabiscam para aliviar o tédio, e a necessidade de proceder de modo semelhante deve ser 
respeitada (ATACK, 1995, p. 33).
Em crianças com síndrome de Down é comum observarmos movimentos estereotipados e evolução 
desarmônica. O desenho, pintura e a modelagem auxiliarão no desenvolvimento da coordenação motora, 
ajudando-as a compreender que uma representação organizada dos movimentos se faz necessária para a 
execução de uma ação. A arte é um caminho através do qual cada indivíduo pode encontrar possibilidades de 
expressão para através de técnicas e materiais artísticos, processar, elaborar e redimensionar suas dificuldades 
na vida.

ENFOQUES DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DAS ARTES À CRIANÇA DOWN NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Veremos a partir de agora, as principais modalidades de Arte que podem ser trabalhadas com alunos com 
Síndrome de Down na Educação Infantil.

A EVOLUÇÃO DA CRIANÇA DOWN NAS FASES DO DESENVOLVIMENTO DO DESENHO INFANTIL

O desenho é uma das primeiras manifestações da criança e suas diferentes modalidades constituem um recurso 
importantíssimo de uso indispensável para estimulação da criança Down, pois para ela o desenho não pretende 
dimensionar a arte em si, mas o desenvolver de hábitos e habilidades que organizam e estruturam a 
personalidade acentuando o desenvolvimento cognitivo e os processos de aprendizagem. Através do desenho a 
criança expressa como vê, como projeta e como pretende executar, ocorre assim à projeção de sua 
personalidade, pois assim ela organiza e concretiza seus pensamentos ao mesmo tempo em que lhe dá 
autoconfiança por estar construindo e se expressando livremente (REILY, 2001):
[...] O resultado gráfico do desenho, às vezes, pode até não corresponder ao alto grau de intensidade vivida no 
ato de desenhar. Mas, com certeza, manifestam-se operações mentais como: imaginar, lembrar, sonhar, observar, 
associar, relacionar, simbolizar, representar (DERDYK, 1990, p.121).
Invocando as imagens mentais a criança tende a interpretar a realidade com mais facilidade; ao pegar à folha de 
papel em branco a criança busca transforma-la, a partir do amorfo ela passa a figurar seu imaginário. De acordo 
com Lowenfeld (1977, p. 77), a criança possui seu mundo próprio e, quanto mais depressa a ajudarmos a 
compreendê-lo, sem lhe impormos nossos padrões de adulto, mais rapidamente ela se desenvolverá. Ela 
expressa em sua arte seu nível de desenvolvimento, que não pode ser alterado ou corrigido por meio de uma 
análise superficial. Segundo o autor, o desenho infantil passa por algumas fases de desenvolvimento que se 
iniciam com as garatujas desordenadas e evoluem a desenhos mais estruturais e esquematizados. Por volta de 
mais ou menos dois anos de idade já são feitos os primeiros rabiscos chamados de garatujas que são realizados 
pelo puro prazer de poder registrar seus movimentos. Em um primeiro momento, seus rabiscos são 
descontrolados variam em comprimento e em direção, e a criança não procura representar nenhum elemento do 
seu entorno com os seus traços, uma vez que os mesmos têm como base seu desenvolvimento físico e 
psicológico. A criança simplesmente desfruta dos movimentos que realiza ao produzir seus desenhos, que não 
costumam ocupar a folha toda (uma grande parte desta fica em branco), ela segura o lápis de diferentes maneiras, 
e ainda não tem controle suficiente para adaptar a postura de pinça (posição correta para segurar o lápis), 
fazendo habitualmente demasiada pressão com o lápis. Aos poucos seus rabiscos vão ficando mais controlados, 
os traços desordenados no papel evoluem gradativamente, até converterem-se em símbolos cujo conteúdo se é 
capaz de reconhecer, a criança descobre o controle visual que possui sobre os traços que executa. Nesta etapa, 
dedicam-se a rabiscar com mais entusiasmo, uma vez que coordenam o controle visual e motor, embora não 
chegue a representar algo reconhecível, a criança relaciona frequentemente os seus desenhos com o ambiente e 
começa a dar nome a seus rabiscos, dando inicio ao planejamento do que vai desenhar.
O desenho materializa o relacionar da criança com o ambiente, se o professor (a) estiver atento (a) às produções 
da criança Down ele (a) poderá acompanhar os ritmos pessoais de cada criança e identificar eventuais fases 
comuns de seu desenvolvimento psicográfico. A criança não está preocupada com as “técnicas” que são 
impostas por alguns educadores e, que estes por sua vez acabam inibindo, privando qualquer tipo de exploração, 
tanto em relação ao uso dos materiais, aos quais devem ser adequados a tais atividades, quanto à manifestação 
de elementos gráficos que expressem o imaginário dessa criança (PICANÇO, 2020).
A criança é constantemente desafiada pela matéria a agir e reagir. Este momento intenso de experiências 
materialistas através de seus jogos de ficção e construção, ainda que em grande parte inconscientes, é o tempo 

da construção da imaginação “armazenamento das imagens primeiras”. Momento de conquista pela sucessão e 
repetição do esforço e do sucesso mediato (RICHTR, 2004, p.20).

A CRIANÇA DOWN E A EXPRESSÃO ATRAVÉS DA PINTURA

Desde muito cedo o mundo é um campo de experimentação para as crianças, sejam elas “normais” com 
necessidades especiais. Em sua ambiência, a criança já tem a oportunidade de vivenciar uma infinita variedade 
de cores, no azul sempre mutante do céu, no verde das plantas, as cores têm muitos significados e os suportes 
podem sugerir diversas formas.
Conforme Picanço (2020), já com um ano o bebê Down pode manusear a tinta, desde que o educador (ou a pessoa 
responsável pela atividade) tenha cuidado, procurando afastar o perigo de intoxicação, por isso considera-se 
mais adequado o uso de tintas a base de corantes comestíveis como o da beterraba e o do açafrão. É importante 
também o uso de matéria prima que possua um gosto não tão agradável, para que a criança desde cedo aprenda 
que nem todas as substancias são destinadas a alimentação, ou seja, que tinta é tinta e alimento é alimento.
Após seu preparo, as tintas devem ser postas em um recipiente apropriado, é de suma importância deixar a 
criança entrar em contato com as tintas, sentir sua textura, se sujarem, pois em atividades artísticas a 
experimentação é fundamental e dá à criança a possibilidade de explorar o material e assim se aproximar da 
importante expressão artística que é a impressão de seus primeiros traços (PICANÇO, 2020).
Procedimento importante a ser executado também nos primeiros contatos com tinta de crianças de outras faixas 
etárias, pois em muitos casos o fato de a criança possuir síndrome de Down faz com que pais e educadores 
acabem a afastando de certas experimentações, prejudicando com isso a possibilidade da criança realizar 
descobertas individuais e progressos em seu desenvolvimento cognitivo (ANASTASIOU, 2020).
De acordo com Richtr (2004), as atividades que envolvam a pintura na maioria das vezes devem ser individuais, 
pois as crianças ao executarem trabalhos plásticos não trabalham em grupo e sim lado a lado. No começo do 
processo de assimilação de técnicas, o processo de aprendizagem passa a ser mais importante que o produto 
final, tendo o indivíduo à liberdade de construir e “destruir”.
Nesse processo, cabe ao educador a função de ampliar a sensibilidade e aguçar os sentidos da criança, uma vez 
que homem aprende significados através de seus sentidos. É estimulando a criança Down a representar através 
das cores sinais de seu cotidiano, que estaremos possibilitando a mesma interagir com seu imaginário, 
exercitando sua abstração para que através dessa representação plástica ela possa mostrar como vê e lembra 
dos objetos e seres que a cercam e que chamam atenção em sua ambiência (PICANÇO, 2020).
Tanto na construção pictórica, como nas outras linguagens artísticas, o educador desempenha um importante 
papel que é o de ser mediador entre a criança e a técnica desenvolvida, pois:
Sabemos que a representação gráfica infantil desenvolve-se num crescendo e acreditamos que o professor 
possa ser um estimulador da percepção visual, da expressão, da imaginação criadora e dos processos de 
cognição do aluno dentro de um projeto pedagógico, ajudando a criança a construir um conhecimento da 
linguagem da Arte, assim como possibilitando ao aluno a ampliação do conhecimento de si e do mundo (BUORO, 
1998, p. 41).
A criança representa seu estado de espírito através das cores, ao pintar, por exemplo, uma folha (que na maioria 
das representações é apresentada com pigmento verde) com o pigmento preto a criança pode esta procurando 
externar um sentimento de melancolia, tristeza, ao invés de julgarmos como belo ou feio, certo ou errado, 
devemos utilizar essa representação como subsidio a investigação de um suposto problema.
Muitos acreditam que por a criança ser acometida pela Síndrome de Down sua capacidade de figuração é afetada 
de forma a ser anulada, procuramos deixar claro aos leitores que essa conclusão é errônea, pois essa capacidade 
é inata do ser humano, e seu afloramento depende apenas de estímulos gradativos. Tendo em vista que o atraso 
cognitivo apresentado em crianças com a síndrome varia de individuo para individuo, podendo se manifestar em 
maior grau em uns e menor grau em outros (PICANÇO, 2020).
Esse déficit pode ser amenizado a partir de estímulos recebidos através da ambiência que a cerca, 
proporcionando a criança descobrir que as coisas se transformam a partir do momento que descobrimos as 
habilidades comuns dos objetos, reconhecendo que o mundo é diversificado e dinâmico, oportunizando a ela 
representar seu mundo criativamente (PICANÇO, 2020).

A CRIANÇA DOWN E O DESENVOLVIMENTO NA MODELAGEM

Ao entrar em contato com diversos materiais, as crianças descobrem texturas, formas e sensações, por isso, “A 
criança deve ter a todo momento possibilidade de realizar experiências com tantos materiais diferentes quanto 
isso for possível. Os materiais diversos, de consistência e com textura diferentes, enriquecem a sensibilidade 
tátil infantil” (LOWENFELD, 1977, p. 99).
A modelagem fornece a ela o acesso a esse universo, rico em possibilidades de transformação, de reutilização e 
de construção de elementos e formas. Durante o ato de modelar a criança aprende a flexionar e descontrair seus 
dedos, enquanto as mãos manipulam a matéria seus olhos observam o que acontece com isso, a criança também 
aprende a se concentrar (PICANÇO, 2020).
Na opinião de Picanço (2020), é importante trabalhar a modelagem em conjunto com outras atividades como: a 
exibição de curta metragem de animação e a contação de histórias, pedindo que ao término dos mesmos a 
criança procure representar de forma tridimensional o personagem que mais chamou sua atenção, esse 
procedimento servirá para estimular o contato com o corpo e a função de sensação através dos sentidos, 
facilitando o fortalecimento da identidade, a integração de conteúdos inconscientes e a delimitação do mundo 
interno e externo.
A criança sente um enorme prazer ao manusear e transformar as substâncias coloridas durante a modelagem, em 
suas experimentações além de constituir um modo de aprendizado, constitui também o modo de imaginar, de 

criar mundos a partir do mundo que as rodeia. Como resultado ela tem suas tensões liberadas, o 
desenvolvimento da auto-expressão, interação lúdica, desenvolvimento da expressão da forma tridimensional, a 
estimulação da coordenação motora fina e também o relacionamento interpessoal (ANASTASIOU, 2020).
Quando a criança faz modelagem, ela expressa sua fantasia, exercita sua criatividade, desenvolve de forma 
lúdica, todos os segmentos de sua coordenação motora, grossa e fina, o tato, as variações de tônus muscular. 
Como a criança Down nasce com hipotonia (fraqueza muscular), a prática diária da modelagem desde os 
primeiros meses de vida agira como estimulo para o desenvolvimento de sua coordenação motora. Utilizando 
cada material de maneira adequada, poderemos fazer com que a criança perceba aspectos de sua personalidade 
que permaneciam inconscientes (PICANÇO, 2020).
Através da modelagem, além de trabalhar a motricidade, podemos trabalhar a persistência, a vontade, o querer 
na criança. Esse processo pode ser realizado em tanque de areia, que auxiliará na socialização, em massinhas de 
cera de abelha, que possui coloração com pigmentos naturais, é mais indicada para as atividades, sendo ela de 
consistência dura, necessita ser aquecida pelas mãos, para seu manuseio, na argila, que possui textura 
fantástica para a experimentação (PICANÇO, 2020).
A argila em especial oferece uma ampla variedade de experiências táteis, pois pode ser usada em seu estado 
maleável, ao se adicionar água passa para um estado mais úmido, pegajoso, quando seca ela passa a ficar 
quebradiça, oferece a criança oportunidades para brincar e explorar suas possibilidades.
O ato de modelar é um processo facilitador da ação criativa, representando um instrumento facilitador do 
trabalho terapêutico e social. Ao brincar, por exemplo, em tanques de areia, modelando seus objetos no mesmo, 
as crianças sem necessidades especiais passam a interagir com a criança Down, assim de forma lúdica a 
modelagem estará auxiliando no processo de socialização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto neste artigo, atualmente, vemos uma crescente discussão sobre inclusão social, que 
atinge diversos grupos da sociedade, os quais por diversos motivos, não participam ativamente da mesma. 
Nessa questão, inserem-se também os indivíduos com Síndrome de Down, que até poucas décadas atrás, 
estavam destinados a uma vida vegetativa e improdutiva.
Hoje existem meios legais, constitucionais, que estabelecem direitos e é fundamental dar condições para que a 
pessoa com deficiência torne-se capaz de se desenvolver dentro dessa sociedade.
A partir dessa necessidade salientamos a importância da arte, a qual dá suporte ao indivíduo, atingindo seus 
aspectos físicos, psicológicos e sociais, ajudando diretamente na melhora da autoimagem, autoestima, 
fazendo-o sentir capaz de realizar diferentes tarefas, e de entender sua deficiência, motivando para a realização 
de suas atividades diárias, mudando as percepções corporais.
A Arte é uma linguagem que dialoga com a mente emocional. As obras de arte mencionam estados emocionais 
específicos e conduzem, por associação, a vivenciar emoções – alegria, tristeza, angústia, revolta, abandono, 
entusiasmo, poder – são mensagens emocionais que recolhemos das expressões artísticas nas suas mais 
diversas modalidades: música, poesia, literatura, teatro, dança, pintura, escultura, etc.
O próprio ato de criação artística é um momento riquíssimo, ao colocar a criatura em contato com seus símbolos 
e significados muitas vezes inconscientes, para transmitir um estado interior. Ao pintar ou fazer o desenho, 
experimentamos emoções e sentimentos que são transmitidos pela obra acabada, seja no tema escolhido, na cor, 
no material, até mesmo no estilo da pincelada ou do traço. O contato com eles já nos leva a descobrir muito sobre 
nós mesmos, além da possibilidade de autoeducação, permitindo-nos identificá-los, perceber se são suaves ou 
penosos, ajudando-nos a expressá-los e encontrar maneiras positivas de canalizá-los.
A arte não discrimina quem a pratica. Ela ajuda a superar preconceitos quando é praticada e reverenciada por 
pessoas sensíveis e determinadas a superar a si mesmas. Aí, a capacidade de criação dá um grito de liberdade e 
realiza uma explosão de igualdade, porque a arte não é deficiente.
De forma geral, a arte ajuda na melhora na qualidade de vida, tanto de pessoas que sempre possuíram a 
deficiência como também daquelas que a adquiriram durante a vida e também a forma como a sociedade os 
vêem.
Ao fazer e conhecer arte, a criança Down percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos 
específicos sobre suas relações com o mundo, além disso, desenvolve potencialidades que podem alicerçar a 
consciência do seu lugar na sociedade. Esta área também favorece a criança um relacionar-se criadoramente 
com as outras disciplinas do currículo, fazendo com que a criança desenvolva competências estéticas tanto para 
produzir trabalhos pessoais e grupais como para que possa progressivamente apreciar, desfrutar, valorizar e 
julgar os meios artísticos de distintos povos, culturas, produzidos ao longo da história e na contemporaneidade.
Ministrar um ensino especializado em Artes Visuais ao aluno Down depende de se ultrapassar as condições 
atuais de estruturação do ensino escolar para “deficientes”, portanto das possibilidades de se conseguir 
progressos significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à 
diversidade dos aprendizes.
Nesse contexto, o processo de inclusão só atingirá o sucesso quando a escola regular assumir que as 
dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é 
ministrado. Assim, a escola será inclusiva quando conseguir transformar não apenas a rede física, mas, a 
postura, as atitudes e as mentalidades dos educadores e da comunidade escolar em geral, que deverá 
compreender que o ser humano não pertence a um grupo homogêneo, por isso precisam aprender a lidar e 
conviver naturalmente com as diferenças.
As atividades desenvolvidas com crianças com Síndrome de Down e arte permitem trabalhar, entre outras, a 
autoimagem, a percepção da transformação, a superação de obstáculos, a estimulação da desinibição, que 
conduzem a uma sensação de integração com o mundo, instigando à resolução de conflitos pessoais. 

Consequentemente, ocorre um aperfeiçoamento na forma de comunicação do sujeito, consigo mesmo e com os 
grupos com que interage: família, escola, lazer... incentivando o desenvolvimento harmônico da personalidade; a 
construção de um ambiente saudável, com espaços de autoria que permitem ressituar-se diante do passado.
A arte permite que a criança com Síndrome de Down tenha a possibilidade de uma comunicação diferente da 
verbal, com a qual também é possível expressar o que pensa e o que sente. 
Este trabalho foi feito de forma prazerosa. Ao realizá-lo aprendemos a valorizar mais a vida, até mesmo porque 
qualquer um de nós pode algum dia na vida já ter passado ou vir a passar por alguma condição deficitária.
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O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá uma gestão participativa, pontuando o papel do 
coordenador pedagógico na formação continuada/permanente do docente, a fim de proporcionar uma educação 
de qualidade comprometida com a transformação social. Um dos tópicos que compõem o projeto 
político-pedagógico é a formação docente, profissional diretamente envolvido com a formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Docente. Gestão Participativa. Projeto Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como ponto fundamental, demonstrar que uma gestão participativa possibilita e dá acesso à 
construção de uma proposta baseada no trabalho coletivo, diante de uma formação docente concisa e 
permanente/continuada frente à realidade da unidade de ensino.   
Percebemos que atualmente, a falta da experiência democrática, da vivência de participação e a deficiente 
preparação teórica, dificultam a conscientização dos profissionais da educação diante das responsabilidades, 
sendo que estes aspectos não vão ao encontro da nova prática assumida pelas escolas em constituir um projeto 
político-pedagógico construído coletivamente, fundado na reflexão-ação-reflexão. Sem preparo e suficiente 
formação permanente/continuada, os docentes não conseguem assumir seus compromissos a contento. 
Diante disto, a efetiva formação do professor em serviço se realiza através do confronto entre a reflexão sobre 
conhecimentos advindos da sua prática docente e as teorias que explicam, questionam, lançam conflitos e 
indagações e permite melhor compreender essa mesma prática. Essa formação é um processo aparentemente 
lento e silencioso, porém mobilizador, crítico e ativo. As propostas elaboradas e as investigações dos fatos 
vivenciados são os meios que propiciaram a valorização do professor e o seu crescimento profissional, além de 
oportunizar sua autonomia e a coesão do grupo.
É visto que, uma gestão democrática/participativa requer mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais, requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção de um projeto e de uma gestão 
que não tem mais possibilidades de ser dirigida de cima para baixo que dita as normas e exerce o controle 
técnico-burocrático. A gestão (Coordenador Pedagógico) constitui-se num fazer coletivo, permanentemente em 
processo, que busca a qualidade de ensino.
A partir do exposto, surgem questionamentos diante do papel do coordenador pedagógico: Como formar 
professores reflexivos nas formações continuadas? Como realizar um fazer coletivo eficaz dentro do contexto 
inserido?
A metodologia empregada neste trabalho se dará através de uma pesquisa bibliográfica compondo-se de livros e 
artigos, e se dividirá em quatro seções:
A primeira seção apresenta a gestão participativa, conceituando-a e descrevendo o processo pelo qual ela se 
concebe.
A segunda seção descreve o papel do gestor - coordenador pedagógico.
A terceira seção disserta sobre a importância da construção do projeto político-pedagógico coletivamente, 
ressaltando que o mesmo prevê a formação continuada/permanente do docente.
E a quarta seção fundamenta a relevância da formação do professor reflexivo.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, existindo para propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber, sua função é assegurar o desenvolvimento 
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais na busca da formação da cidadania participativa e na 
formação da ética. Visto isto, é necessário superar as formas conservadoras de organização da gestão e 

promover a prática da participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os na 
realização das diversas tarefas de gestão.
A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual os membros da escola 
reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escolar, de sua 
cultura e de seus resultados. Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe cometida, dando à unidade um caminho concreto e vigoroso.

O entendimento do conceito de gestão participativa já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do 
trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LUCK, 1998, p. 37).
 
 Segundo Libâneo (2003), a conquista da cidadania requer um esforço dos professores em estimular 
instâncias e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à população o 
conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola. A participação 
influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
 Quando defendemos a ideia de uma gestão participativa, pressupomos a necessidade de uma escola 
bem dirigida, organizada pela vontade da maioria, que defenda uma atitude aberta e democrática. A comunidade 
escolar vê-se desafiada a promover a combinação de liderança forte e atuante num processo participativo de 
tomadas de decisões. 
De acordo com Paro (2007), um trabalho verdadeiramente democrático se caracteriza por meio da participação 
efetiva da população escolar, que são considerados não apenas como “titulares do direito”, mas também como 
“criadores de novos direitos”. Esses direitos são exercidos a partir do momento em que se estabeleça as ações 
escolares de forma planejada e organizada, estimulando a formação integral de todos. Essas ações educativas 
são implementadas e acompanhadas pela comunidade escolar por meio de seu projeto político-pedagógico, 
documento que formaliza e executa essas ações.
Santos (2008) evidencia que a formação de um novo projeto pedagógico é desafiador para a escola, e não se deve 
levar em consideração apenas o consenso como ponto de partida, mas também o conflito que favorece a 
diversidade numa trajetória construída coletivamente na tomada de decisões de seus membros.
Verifica-se que o projeto político pedagógico é visto dentro de uma visão ampla e multidisciplinar sobre diretrizes 
escolares, seus objetivos, metas e estratégias. Tem a capacidade de transformar o planejamento em ação sendo 
ele quem operacionaliza o planejamento escolar promovendo reflexão-ação das atividades desenvolvidas no 
interior da escola.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO

O papel do gestor visa coordenar a ação coletiva para a transformação das práticas pedagógicas, dentro de uma 
liderança cooperativa, partilhada, distribuída ao coletivo, garantindo a instituição um projeto que produza 
sinergias, conferindo aos profissionais poder de decisão, dentro de uma postura global de co-responsabilidade 
coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Se atentando a elaboração, a manutenção, a evolução constante 
de um contrato social, assegurando a coerência, a pertinência e a qualidade da ação coletiva.

Gestão (do latim gestio-õnis) significa ato de gerir, gerenciar, administração, (Holanda Ferreira, 1999, p. 985). 
Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de 
impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se 
de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, 
entretanto não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, 
visto que a gestão da educação se destina a promoção humana. A gestão da educação é responsável por garantir 
a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (Saviani, 1980:120), que se constitui no único 
mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a formação humana de cidadãos. Seus princípios 
são os princípios da educação que a gestão assegura serem cumpridos – uma educação comprometida com a 
“sabedoria” de viver junto respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais 
humano e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. 
(FERREIRA, 2001, p. 306).

Construir um ambiente democrático e participativo baseia-se na relação entre o gestor e os atores da escola, 
frente aos objetivos comuns assumidos por todos, priorizando uma forma coletiva de gestão em que as decisões 
são tomadas e discutidas coletivamente, dentre isto, as decisões estabelecidas prevê que cada membro da 
equipe assuma sua parte do trabalho. “Portanto, a organização escolar democrática implica não só a participação 
na gestão mas participação, em função dos objetivos da escola”.(LIBÂNEO, 2003, p. 81).

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas 
ações para transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse 
coletivo, mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. É fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica verdadeiramente transformadora. Essa 
maneira de garantir que os atores, de seus diferentes lugares – professores, coordenador, diretor, pais, 
comunidade e alunos -, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias em relação à mudança e 
construam um efetivo trabalho coletivo em torno do projeto político-pedagógico da escola. (ORSOLON, 2005, p. 

RESUMO
Neste trabalho são focalizadas novas alternativas para a Educação Especial com o apoio das Artes, onde 
procura-se descrever a importância de se trabalhar com a arte para se obter bons resultados com crianças com 
Síndrome de Down. A alfabetização é um processo que não atinge somente o aspecto cognitivo do aluno, mas o 
aluno como um todo: emocional, social, corporal, etc. É neste sentido que entra a arte, que vem trazendo muitos 
benefícios para o deficiente, especialmente para a Síndrome de Down. O fazer artístico transforma, permitindo 
que os elementos assustadores de nossa personalidade ou nossos medos e angústias sejam expressos no 
desenho, na pintura, na argila, na dança, sendo estas, ações de libertação. Concluindo, o ensino das artes é 
indicado como mais uma alternativa possível no processo inclusivo de alunos com diversas diferenças 
considerando não só as deficiências, mas as eficiências.
Palavras-Chave: Síndrome de Down; Arte; Inclusão; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

As artes fazem parte da vida da criança, seja ela deficiente ou não. Quando ela desenha ou pinta exprime suas 
interpretações e impressões a respeito do mundo. Como se tratam de linguagens, as artes são formas 
importantes de expressão e comunicação do ser humano, o que já justificaria sua presença no contexto da 
Educação de uma maneira geral (FIORENZANO et al, 2011).
Dessa forma, é possível afirmar que a criança tem a arte como forma de expressão e caso haja estímulo adequado 
poderá se desenvolver de forma progressiva e completa. Conforme afirmam Martins, Picosque e Guerra (2004, p. 
103), “a arte é a linguagem básica das crianças e precisa merecer um espaço especial, que estimule a exploração, 
a pesquisa, o que certamente não será obtido com desenhos mimeografados e ‘exercícios de prontidão’“.
A área de Arte, assegurada na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2020), cuja 
proposta está contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como no 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, é parte integrante dessas transformações, seja na sua 
concepção enquanto área de conhecimento específico, seja nos modos de sua inserção no contexto mais amplo 
de formação escolar e no diálogo com as outras áreas de conhecimento.
Todo ser humano está predisposto a se desenvolver, inclusive aqueles com deficiências, como é o caso da 
Síndrome de Down, porém é necessário um trabalho adequado e estimulações apropriadas. E é neste sentido que 
entra a arte, sendo capaz de incentivar este trabalho. 
Sempre houve muito preconceito no que se refere ao indivíduo com Síndrome de Down, que por muito tempo foi 
considerado retardado e incapaz. Entretanto, na atualidade já se sabe que essa síndrome está associada a uma 
alteração genética e que os indivíduos com a síndrome, embora manifestem algumas dificuldades e limitações, 
podem ter uma vida normal e desenvolver atividades do dia a dia da mesma maneira que qualquer outro ser 
humano (SIQUEIRA, 2020).
Conforme Augusto (2020), com estimulações apropriadas, a criança Down pode se desenvolver e realizar 
atividades diárias e até mesmo conquistar formação profissional e, na perspectiva evolutiva, a linguagem e as 
atividades como leitura e escrita podem ser realizadas por meio das experiências do próprio aluno. 
É nesse sentido que se propõe o uso da arte para crianças com Síndrome de Down, e dos caminhos que podem 
ser tomados nesse ensino, dando prosseguimento à significativa história já construída e buscando ainda avançar 
cada vez mais, em sintonia com as discussões mais atuais no ensino de Arte e no papel da Arte na formação de 
alunos com deficiência.
Elementos simples como música, ritmos, movimentos, cores e texturas são ferramentas valiosas no 
desenvolvimento, na socialização, educação e inclusão do indivíduo com Síndrome de Down. A arte estimula 
regiões do cérebro que outras técnicas não conseguem alcançar, pois, tem um poderoso dom de elevar a 
autoestima do individuo com deficiência e ainda favorece sua integração com a sociedade (ANASTASIOU, 2020). 

Isso levou a realizar a presente dissertação, e que ela possa significar uma contribuição efetiva para todos 
quantos venham, ao longo dos anos, dedicando seus esforços e entusiasmo no ensino e no exercício da Arte e 
da Inclusão, para a formação de indivíduos mais integrados, mais livres, criativos e atuantes, no exercício pleno 
de sua cidadania.
Dessa forma, o objetivo maior aqui é analisar a importância do uso da arte na Educação e Inclusão de crianças 
com Síndrome de Down, ou seja, que benefícios a arte pode trazer à criança com Síndrome de Down.
E a partir de leituras e pesquisas, este trabalho se propõe a apresentar um conhecimento mais profundo sobre as 
crianças Down e suas habilidades e limitações. 

A ARTE E A SÍNDROME DE DOWN

São poucos os trabalhos que relacionam a síndrome de Down e Artes, pois em geral, as preocupações ficam 
voltadas para aspectos médicos e educacionais isolados, não considerando, neste último caso, a Arte como um 
meio para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo com a síndrome.
De acordo com Bueno (2002), a Arte na Educação Especial teve seu marco inicial no Brasil, a partir das ideias da 
arte-educadora russa Helena Antipoff durante o movimento Escolinha de Arte do Brasil em 1948, que incluía no 
ensino de arte, as pessoas com necessidades educacionais especiais, abrindo assim novos horizontes que 
beneficiariam o desenvolvimento da capacidade criadoras dessas pessoas.
Na educação, o conceito de Arte tem sido objeto de diferentes interpretações, arte como técnica, lazer, processo 
intuitivo, liberação de impulsos reprimidos, expressão, linguagem, comunicação e etc. Através de seu ensino, o 
educador pode incentivar a criança Down a exercitar sua memória, sua criatividade, sua imaginação para se 
expressar e se comunicar melhor com a realidade, dando a ela a possibilidade de sair de um mundo individual, 
solitário, habitado por sonhos. Quando uma criança realiza alguma atividade artística ela organiza espaços, 
define formas, compõe planos, estrutura e articula o sentir e o pensar, numa perspectiva mais abrangente as 
atividades artísticas propiciam o desenvolvimento físico-psíquico do individuo. Proporcionando a construção 
das significativas relações espaço-temporal, abrangendo dimensões como o ritmo, equilíbrio e proporção 
(TOZZI; COSTA; HONÓRIO, 2006).
Segundo Barbosa (2007), somente a ação inteligente do professor pode tornar a Arte ingrediente essencial para 
favorecer o crescimento individual do individuo, proporcionando a criança Down a dar forma e colorido ao que 
até então se encontrava no domínio de sua imaginação e percepção, contribuindo dessa forma para o seu 
desenvolvimento, tanto intelectual quanto motor, ajudando-a a interagir com outras crianças, proporcionando a 
conquista de autoconfiança, despertando assim a prontidão para a aprendizagem, fazendo com que ocorra a 
integração dos processos neurológicos e da harmoniosa evolução de funções como a percepção e o esquema 
corporal. Pela arte, a criança pode elaborar conceitos e expressar sua compreensão dos papéis sociais.
A criança com síndrome de Down tem idade cronológica diferente da idade funcional, dessa forma, não devemos 
esperar uma resposta idêntica à resposta das crianças sem necessidades especiais que não apresentam 
alterações de aprendizagem. Para Schwartzman (2000), o fato da criança não ter desenvolvido uma habilidade ou 
demonstrar conduta imatura em determinada idade, comparativamente a outras com idêntica condição genética 
(ou se comparada a indivíduos com condições genéticas diferentes) não significa impedimento para adquiri-la 
mais tarde, pois é possível que com o estimulo necessário essa criança mature lentamente, assim o trabalho 
pedagógico no ensino de Artes Visuais deve primordialmente respeitar o ritmo da criança e propiciar-lhe 
estimulação adequada para o desenvolvimento de suas habilidades. Programas devem ser criados e 
implementados de acordo com as necessidades específicas de cada criança. É imprescindível que no inicio da 
experiência artística, nos primeiros anos da vida escolar já na educação precoce, que as primeiras tentativas de 
representação sejam significativas, devendo proporcionar não só a oportunidade de desenvolvimento em 
diversas áreas, mas também o ensejo de a criança inventar, experimentar e sentir júbilo.
Sendo assim, na opinião de Pueschel (2007, p. 167), “[...] como os programas de intervenção precoce favorecem 
o desenvolvimento de crianças com síndrome de Down, uma experiência positiva de pré-escola exerce um papel 
muito importante nas suas vidas durante os anos de formação”.
O ensino de artes para crianças especiais é uma atividade complexa, pois exige adaptação de ordem curricular 
que requer um cuidadoso acompanhamento dos educadores e pais, todos podem aprender a inteligência não é 
um dom e sim um processo. “Por outro lado, o processo educativo conservador tem ideologicamente – 
violentamente – fingido esquecer tal fato.” (BARBOSA, 2007, p. 98).
Conforme Picanço (2020), vincular a educação à atividade artística constituirá um elo importante para o 
desenvolvimento cognitivo da criança Down, pois uma das principais proezas do processo educativo constituirá 
em dirigir a conduta dessa criança preparando-a para o desenvolvimento e exercício de sua imaginação, 
contribuindo tanto para constituição quanto para o desenvolvimento crítico da criança, principalmente no que se 
refere aos processos de produção e apreciação artística. A orientação sobre as técnicas artísticas deve ocorrer 
de forma gradual, pois estas crianças não conseguem absorver grande número de informações ao mesmo tempo. 
Também não deve ser apresentada a ela, informações isoladas ou mecânicas, de forma que a aprendizagem deve 
ocorrer de maneira facilitada, através de momentos prazerosos. O educador é o agente mediador desse processo, 
tendo um importante papel, pois:
[...] No encontro com a Arte enquanto objeto de conhecimento haverá sempre necessidade de um educador 
sensível, capaz de criar situações em que, possa ampliar a leitura e a compreensão de homens e mulheres sobre 
seu mundo, sua cultura. Capaz, ainda de abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e 
das perspectivas pessoais de cada produtor/fruidor/aprendiz. São vários os mediadores possíveis, mas na 
escola, certamente, o educador é o principal deles, cabendo-lhes mediações pedagógicas profissionais 
competentes frente à cultura. Uma mediação sempre será articulação e não rebaixamento entre as histórias 
pessoais e coletivas dos aprendizes de Arte, entrelaçada na teia sócio-histórica cultural da humanidade nessa 
área de conhecimento (BARBOSA, 2007, p. 56).

É importante que o arte-educador organize atividades artísticas para a criança Down envolvendo-a na produção 
de trabalhos que guardem relação com seu próprio estágio de desenvolvimento, promovendo a aprendizagem 
nas situações diárias da criança. De forma lúdica podemos fazer uso dos jogos simbólicos, que nesse processo 
atuarão como agente facilitador do ensino aprendizagem, fomentando a criança especial a adquirir 
progressivamente, conhecimentos cada vez mais complexos que serão indispensáveis para a formação de 
qualquer indivíduo. Não é adequado pularmos etapas ou exigirmos da criança atividades que ela não possa 
realizar no momento, pois estas atitudes não trazem benefícios à criança e ainda podem causar-lhe estresse. A 
evolução gradativa de aprendizagem no decorrer do desenvolvimento da atividade artística proposta deve ser 
respeitada, para que se possa obter êxito em sua finalização.
Outra forma de estimular o interesse da criança para uma determinada atividade artística é proporcionar a ela 
pequenas variações de materiais para a mesma atividade, pois a repetição será uma forma de fazer com que a 
criança passe de um estágio do desenvolvimento a outro com mais facilidade, nunca esquecendo que:
Cada criança permanecerá em um determinado estágio por período diferente de tempo. Haverá períodos sem 
nenhuma alteração aparente, ou mesmo períodos em que se verifica um retrocesso. Esses são períodos de 
sedimentação do aprendizado. Haverá também aqueles em que o nível de atividades não será mantido em seu 
máximo. Os adultos rabiscam para aliviar o tédio, e a necessidade de proceder de modo semelhante deve ser 
respeitada (ATACK, 1995, p. 33).
Em crianças com síndrome de Down é comum observarmos movimentos estereotipados e evolução 
desarmônica. O desenho, pintura e a modelagem auxiliarão no desenvolvimento da coordenação motora, 
ajudando-as a compreender que uma representação organizada dos movimentos se faz necessária para a 
execução de uma ação. A arte é um caminho através do qual cada indivíduo pode encontrar possibilidades de 
expressão para através de técnicas e materiais artísticos, processar, elaborar e redimensionar suas dificuldades 
na vida.

ENFOQUES DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DAS ARTES À CRIANÇA DOWN NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Veremos a partir de agora, as principais modalidades de Arte que podem ser trabalhadas com alunos com 
Síndrome de Down na Educação Infantil.

A EVOLUÇÃO DA CRIANÇA DOWN NAS FASES DO DESENVOLVIMENTO DO DESENHO INFANTIL

O desenho é uma das primeiras manifestações da criança e suas diferentes modalidades constituem um recurso 
importantíssimo de uso indispensável para estimulação da criança Down, pois para ela o desenho não pretende 
dimensionar a arte em si, mas o desenvolver de hábitos e habilidades que organizam e estruturam a 
personalidade acentuando o desenvolvimento cognitivo e os processos de aprendizagem. Através do desenho a 
criança expressa como vê, como projeta e como pretende executar, ocorre assim à projeção de sua 
personalidade, pois assim ela organiza e concretiza seus pensamentos ao mesmo tempo em que lhe dá 
autoconfiança por estar construindo e se expressando livremente (REILY, 2001):
[...] O resultado gráfico do desenho, às vezes, pode até não corresponder ao alto grau de intensidade vivida no 
ato de desenhar. Mas, com certeza, manifestam-se operações mentais como: imaginar, lembrar, sonhar, observar, 
associar, relacionar, simbolizar, representar (DERDYK, 1990, p.121).
Invocando as imagens mentais a criança tende a interpretar a realidade com mais facilidade; ao pegar à folha de 
papel em branco a criança busca transforma-la, a partir do amorfo ela passa a figurar seu imaginário. De acordo 
com Lowenfeld (1977, p. 77), a criança possui seu mundo próprio e, quanto mais depressa a ajudarmos a 
compreendê-lo, sem lhe impormos nossos padrões de adulto, mais rapidamente ela se desenvolverá. Ela 
expressa em sua arte seu nível de desenvolvimento, que não pode ser alterado ou corrigido por meio de uma 
análise superficial. Segundo o autor, o desenho infantil passa por algumas fases de desenvolvimento que se 
iniciam com as garatujas desordenadas e evoluem a desenhos mais estruturais e esquematizados. Por volta de 
mais ou menos dois anos de idade já são feitos os primeiros rabiscos chamados de garatujas que são realizados 
pelo puro prazer de poder registrar seus movimentos. Em um primeiro momento, seus rabiscos são 
descontrolados variam em comprimento e em direção, e a criança não procura representar nenhum elemento do 
seu entorno com os seus traços, uma vez que os mesmos têm como base seu desenvolvimento físico e 
psicológico. A criança simplesmente desfruta dos movimentos que realiza ao produzir seus desenhos, que não 
costumam ocupar a folha toda (uma grande parte desta fica em branco), ela segura o lápis de diferentes maneiras, 
e ainda não tem controle suficiente para adaptar a postura de pinça (posição correta para segurar o lápis), 
fazendo habitualmente demasiada pressão com o lápis. Aos poucos seus rabiscos vão ficando mais controlados, 
os traços desordenados no papel evoluem gradativamente, até converterem-se em símbolos cujo conteúdo se é 
capaz de reconhecer, a criança descobre o controle visual que possui sobre os traços que executa. Nesta etapa, 
dedicam-se a rabiscar com mais entusiasmo, uma vez que coordenam o controle visual e motor, embora não 
chegue a representar algo reconhecível, a criança relaciona frequentemente os seus desenhos com o ambiente e 
começa a dar nome a seus rabiscos, dando inicio ao planejamento do que vai desenhar.
O desenho materializa o relacionar da criança com o ambiente, se o professor (a) estiver atento (a) às produções 
da criança Down ele (a) poderá acompanhar os ritmos pessoais de cada criança e identificar eventuais fases 
comuns de seu desenvolvimento psicográfico. A criança não está preocupada com as “técnicas” que são 
impostas por alguns educadores e, que estes por sua vez acabam inibindo, privando qualquer tipo de exploração, 
tanto em relação ao uso dos materiais, aos quais devem ser adequados a tais atividades, quanto à manifestação 
de elementos gráficos que expressem o imaginário dessa criança (PICANÇO, 2020).
A criança é constantemente desafiada pela matéria a agir e reagir. Este momento intenso de experiências 
materialistas através de seus jogos de ficção e construção, ainda que em grande parte inconscientes, é o tempo 

da construção da imaginação “armazenamento das imagens primeiras”. Momento de conquista pela sucessão e 
repetição do esforço e do sucesso mediato (RICHTR, 2004, p.20).

A CRIANÇA DOWN E A EXPRESSÃO ATRAVÉS DA PINTURA

Desde muito cedo o mundo é um campo de experimentação para as crianças, sejam elas “normais” com 
necessidades especiais. Em sua ambiência, a criança já tem a oportunidade de vivenciar uma infinita variedade 
de cores, no azul sempre mutante do céu, no verde das plantas, as cores têm muitos significados e os suportes 
podem sugerir diversas formas.
Conforme Picanço (2020), já com um ano o bebê Down pode manusear a tinta, desde que o educador (ou a pessoa 
responsável pela atividade) tenha cuidado, procurando afastar o perigo de intoxicação, por isso considera-se 
mais adequado o uso de tintas a base de corantes comestíveis como o da beterraba e o do açafrão. É importante 
também o uso de matéria prima que possua um gosto não tão agradável, para que a criança desde cedo aprenda 
que nem todas as substancias são destinadas a alimentação, ou seja, que tinta é tinta e alimento é alimento.
Após seu preparo, as tintas devem ser postas em um recipiente apropriado, é de suma importância deixar a 
criança entrar em contato com as tintas, sentir sua textura, se sujarem, pois em atividades artísticas a 
experimentação é fundamental e dá à criança a possibilidade de explorar o material e assim se aproximar da 
importante expressão artística que é a impressão de seus primeiros traços (PICANÇO, 2020).
Procedimento importante a ser executado também nos primeiros contatos com tinta de crianças de outras faixas 
etárias, pois em muitos casos o fato de a criança possuir síndrome de Down faz com que pais e educadores 
acabem a afastando de certas experimentações, prejudicando com isso a possibilidade da criança realizar 
descobertas individuais e progressos em seu desenvolvimento cognitivo (ANASTASIOU, 2020).
De acordo com Richtr (2004), as atividades que envolvam a pintura na maioria das vezes devem ser individuais, 
pois as crianças ao executarem trabalhos plásticos não trabalham em grupo e sim lado a lado. No começo do 
processo de assimilação de técnicas, o processo de aprendizagem passa a ser mais importante que o produto 
final, tendo o indivíduo à liberdade de construir e “destruir”.
Nesse processo, cabe ao educador a função de ampliar a sensibilidade e aguçar os sentidos da criança, uma vez 
que homem aprende significados através de seus sentidos. É estimulando a criança Down a representar através 
das cores sinais de seu cotidiano, que estaremos possibilitando a mesma interagir com seu imaginário, 
exercitando sua abstração para que através dessa representação plástica ela possa mostrar como vê e lembra 
dos objetos e seres que a cercam e que chamam atenção em sua ambiência (PICANÇO, 2020).
Tanto na construção pictórica, como nas outras linguagens artísticas, o educador desempenha um importante 
papel que é o de ser mediador entre a criança e a técnica desenvolvida, pois:
Sabemos que a representação gráfica infantil desenvolve-se num crescendo e acreditamos que o professor 
possa ser um estimulador da percepção visual, da expressão, da imaginação criadora e dos processos de 
cognição do aluno dentro de um projeto pedagógico, ajudando a criança a construir um conhecimento da 
linguagem da Arte, assim como possibilitando ao aluno a ampliação do conhecimento de si e do mundo (BUORO, 
1998, p. 41).
A criança representa seu estado de espírito através das cores, ao pintar, por exemplo, uma folha (que na maioria 
das representações é apresentada com pigmento verde) com o pigmento preto a criança pode esta procurando 
externar um sentimento de melancolia, tristeza, ao invés de julgarmos como belo ou feio, certo ou errado, 
devemos utilizar essa representação como subsidio a investigação de um suposto problema.
Muitos acreditam que por a criança ser acometida pela Síndrome de Down sua capacidade de figuração é afetada 
de forma a ser anulada, procuramos deixar claro aos leitores que essa conclusão é errônea, pois essa capacidade 
é inata do ser humano, e seu afloramento depende apenas de estímulos gradativos. Tendo em vista que o atraso 
cognitivo apresentado em crianças com a síndrome varia de individuo para individuo, podendo se manifestar em 
maior grau em uns e menor grau em outros (PICANÇO, 2020).
Esse déficit pode ser amenizado a partir de estímulos recebidos através da ambiência que a cerca, 
proporcionando a criança descobrir que as coisas se transformam a partir do momento que descobrimos as 
habilidades comuns dos objetos, reconhecendo que o mundo é diversificado e dinâmico, oportunizando a ela 
representar seu mundo criativamente (PICANÇO, 2020).

A CRIANÇA DOWN E O DESENVOLVIMENTO NA MODELAGEM

Ao entrar em contato com diversos materiais, as crianças descobrem texturas, formas e sensações, por isso, “A 
criança deve ter a todo momento possibilidade de realizar experiências com tantos materiais diferentes quanto 
isso for possível. Os materiais diversos, de consistência e com textura diferentes, enriquecem a sensibilidade 
tátil infantil” (LOWENFELD, 1977, p. 99).
A modelagem fornece a ela o acesso a esse universo, rico em possibilidades de transformação, de reutilização e 
de construção de elementos e formas. Durante o ato de modelar a criança aprende a flexionar e descontrair seus 
dedos, enquanto as mãos manipulam a matéria seus olhos observam o que acontece com isso, a criança também 
aprende a se concentrar (PICANÇO, 2020).
Na opinião de Picanço (2020), é importante trabalhar a modelagem em conjunto com outras atividades como: a 
exibição de curta metragem de animação e a contação de histórias, pedindo que ao término dos mesmos a 
criança procure representar de forma tridimensional o personagem que mais chamou sua atenção, esse 
procedimento servirá para estimular o contato com o corpo e a função de sensação através dos sentidos, 
facilitando o fortalecimento da identidade, a integração de conteúdos inconscientes e a delimitação do mundo 
interno e externo.
A criança sente um enorme prazer ao manusear e transformar as substâncias coloridas durante a modelagem, em 
suas experimentações além de constituir um modo de aprendizado, constitui também o modo de imaginar, de 

criar mundos a partir do mundo que as rodeia. Como resultado ela tem suas tensões liberadas, o 
desenvolvimento da auto-expressão, interação lúdica, desenvolvimento da expressão da forma tridimensional, a 
estimulação da coordenação motora fina e também o relacionamento interpessoal (ANASTASIOU, 2020).
Quando a criança faz modelagem, ela expressa sua fantasia, exercita sua criatividade, desenvolve de forma 
lúdica, todos os segmentos de sua coordenação motora, grossa e fina, o tato, as variações de tônus muscular. 
Como a criança Down nasce com hipotonia (fraqueza muscular), a prática diária da modelagem desde os 
primeiros meses de vida agira como estimulo para o desenvolvimento de sua coordenação motora. Utilizando 
cada material de maneira adequada, poderemos fazer com que a criança perceba aspectos de sua personalidade 
que permaneciam inconscientes (PICANÇO, 2020).
Através da modelagem, além de trabalhar a motricidade, podemos trabalhar a persistência, a vontade, o querer 
na criança. Esse processo pode ser realizado em tanque de areia, que auxiliará na socialização, em massinhas de 
cera de abelha, que possui coloração com pigmentos naturais, é mais indicada para as atividades, sendo ela de 
consistência dura, necessita ser aquecida pelas mãos, para seu manuseio, na argila, que possui textura 
fantástica para a experimentação (PICANÇO, 2020).
A argila em especial oferece uma ampla variedade de experiências táteis, pois pode ser usada em seu estado 
maleável, ao se adicionar água passa para um estado mais úmido, pegajoso, quando seca ela passa a ficar 
quebradiça, oferece a criança oportunidades para brincar e explorar suas possibilidades.
O ato de modelar é um processo facilitador da ação criativa, representando um instrumento facilitador do 
trabalho terapêutico e social. Ao brincar, por exemplo, em tanques de areia, modelando seus objetos no mesmo, 
as crianças sem necessidades especiais passam a interagir com a criança Down, assim de forma lúdica a 
modelagem estará auxiliando no processo de socialização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto neste artigo, atualmente, vemos uma crescente discussão sobre inclusão social, que 
atinge diversos grupos da sociedade, os quais por diversos motivos, não participam ativamente da mesma. 
Nessa questão, inserem-se também os indivíduos com Síndrome de Down, que até poucas décadas atrás, 
estavam destinados a uma vida vegetativa e improdutiva.
Hoje existem meios legais, constitucionais, que estabelecem direitos e é fundamental dar condições para que a 
pessoa com deficiência torne-se capaz de se desenvolver dentro dessa sociedade.
A partir dessa necessidade salientamos a importância da arte, a qual dá suporte ao indivíduo, atingindo seus 
aspectos físicos, psicológicos e sociais, ajudando diretamente na melhora da autoimagem, autoestima, 
fazendo-o sentir capaz de realizar diferentes tarefas, e de entender sua deficiência, motivando para a realização 
de suas atividades diárias, mudando as percepções corporais.
A Arte é uma linguagem que dialoga com a mente emocional. As obras de arte mencionam estados emocionais 
específicos e conduzem, por associação, a vivenciar emoções – alegria, tristeza, angústia, revolta, abandono, 
entusiasmo, poder – são mensagens emocionais que recolhemos das expressões artísticas nas suas mais 
diversas modalidades: música, poesia, literatura, teatro, dança, pintura, escultura, etc.
O próprio ato de criação artística é um momento riquíssimo, ao colocar a criatura em contato com seus símbolos 
e significados muitas vezes inconscientes, para transmitir um estado interior. Ao pintar ou fazer o desenho, 
experimentamos emoções e sentimentos que são transmitidos pela obra acabada, seja no tema escolhido, na cor, 
no material, até mesmo no estilo da pincelada ou do traço. O contato com eles já nos leva a descobrir muito sobre 
nós mesmos, além da possibilidade de autoeducação, permitindo-nos identificá-los, perceber se são suaves ou 
penosos, ajudando-nos a expressá-los e encontrar maneiras positivas de canalizá-los.
A arte não discrimina quem a pratica. Ela ajuda a superar preconceitos quando é praticada e reverenciada por 
pessoas sensíveis e determinadas a superar a si mesmas. Aí, a capacidade de criação dá um grito de liberdade e 
realiza uma explosão de igualdade, porque a arte não é deficiente.
De forma geral, a arte ajuda na melhora na qualidade de vida, tanto de pessoas que sempre possuíram a 
deficiência como também daquelas que a adquiriram durante a vida e também a forma como a sociedade os 
vêem.
Ao fazer e conhecer arte, a criança Down percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos 
específicos sobre suas relações com o mundo, além disso, desenvolve potencialidades que podem alicerçar a 
consciência do seu lugar na sociedade. Esta área também favorece a criança um relacionar-se criadoramente 
com as outras disciplinas do currículo, fazendo com que a criança desenvolva competências estéticas tanto para 
produzir trabalhos pessoais e grupais como para que possa progressivamente apreciar, desfrutar, valorizar e 
julgar os meios artísticos de distintos povos, culturas, produzidos ao longo da história e na contemporaneidade.
Ministrar um ensino especializado em Artes Visuais ao aluno Down depende de se ultrapassar as condições 
atuais de estruturação do ensino escolar para “deficientes”, portanto das possibilidades de se conseguir 
progressos significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à 
diversidade dos aprendizes.
Nesse contexto, o processo de inclusão só atingirá o sucesso quando a escola regular assumir que as 
dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é 
ministrado. Assim, a escola será inclusiva quando conseguir transformar não apenas a rede física, mas, a 
postura, as atitudes e as mentalidades dos educadores e da comunidade escolar em geral, que deverá 
compreender que o ser humano não pertence a um grupo homogêneo, por isso precisam aprender a lidar e 
conviver naturalmente com as diferenças.
As atividades desenvolvidas com crianças com Síndrome de Down e arte permitem trabalhar, entre outras, a 
autoimagem, a percepção da transformação, a superação de obstáculos, a estimulação da desinibição, que 
conduzem a uma sensação de integração com o mundo, instigando à resolução de conflitos pessoais. 

Consequentemente, ocorre um aperfeiçoamento na forma de comunicação do sujeito, consigo mesmo e com os 
grupos com que interage: família, escola, lazer... incentivando o desenvolvimento harmônico da personalidade; a 
construção de um ambiente saudável, com espaços de autoria que permitem ressituar-se diante do passado.
A arte permite que a criança com Síndrome de Down tenha a possibilidade de uma comunicação diferente da 
verbal, com a qual também é possível expressar o que pensa e o que sente. 
Este trabalho foi feito de forma prazerosa. Ao realizá-lo aprendemos a valorizar mais a vida, até mesmo porque 
qualquer um de nós pode algum dia na vida já ter passado ou vir a passar por alguma condição deficitária.
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19).

O Coordenador Pedagógico é um profissional que deve valorizar as ações coletivas dentro da instituição escolar, 
ações essas que devem estar vinculadas ao eixo pedagógico desenvolvido na instituição. Ele deverá ser o 
articulador dos diferentes segmentos da mesma, na elaboração de um projeto pedagógico coletivo. Desta 
maneira, pressupõem uma educação democrática, ou seja, envolve muito mais do que estabelece, o que é 
urgente e prioritário, mas se assenta nas dimensões do ouvir, sugestionar em benefícios do coletivo, revisar 
posicionamentos, quando necessário, e primar pela análise e desdobramento do que é imprescindível para o 
processo de ensino e aprendizagem discente, da formação do professor e das metas que a escola se propõe em 
determinada situação ou realidade escolar.
Ele precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua 
equipe e acompanhando os resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 
obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino – aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de 
superação e valorização do profissional.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COLETIVO

O projeto político pedagógico descreve a organização do trabalho da unidade escolar. A sua construção exige 
profunda reflexão sobre as finalidades e caminhos a serem percorridos por todos os envolvidos no processo 
educativo. No desenvolver do planejamento são reunidas convicções, crença, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e coletivo, estabelecendo o compromisso político e pedagógico coletivo.  

No sentido etimológico, o termo projeto do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa 
lançar para diante. Plano, intento, designo. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de 
edificação. (FERREIRA, 1975, p. 1.144 apud VEIGA, 1997, p. 12).

Conforme Veiga (1997), o projeto busca uma direção, é uma intenção com um compromisso definido 
coletivamente, devido a isto, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
vinculado com o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. O sentido político 
configura-se no compromisso com a formação do cidadão no seu contexto real. A dimensão pedagógica 
concentra-se na efetivação da intenção da escola, que é a formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo, 
responsável e criativo. O sentido pedagógico configura-se na definição das ações educativas e nos propósitos e 
intenções a serem cumpridos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis, os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p. 579 apud VEIGA, 1997, p. 12).

A construção do projeto é um permanente processo de reflexão e discussão dos problemas da escola, que visa 
alternativas viáveis para efetivar as reais intenções. A existência da autonomia na escola inclui o professor na 
dinâmica interna da sala de aula, propiciando assim situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer 
pedagógico de forma coerente, e consequentemente promove a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar 
uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do 
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1997, pp.13-14)

De acordo com Veiga (2003) a construção do projeto político pedagógico norteia-se dois momentos interligados 
e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. 
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características:
a) Ser um processo participativo de decisões;
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições;
c) Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e 
no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;
e) Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando:
a) Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem;
b) É exequível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação;
c) Implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar;
d) É construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível.

 Um dos princípios norteadores do projeto frente à escola democrática, visa à formação continuada de 
todos os profissionais que trabalham nela, possibilitando a qualificação e a competência dos profissionais, e 
também, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores articulado com a escola e seus 
projetos. “A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-pedagógico”. 
(VEIGA, 1997, p. 20).
 Segundo Veiga (1997), compete à escola:
•    Proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada de seus profissionais;
•    Elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos centrais, no 
sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do referido programa.

 Diante disto, a formação continuada dos profissionais, da escola compromissada com a construção do 
projeto político-pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da 
escola como um todo e suas relações com a sociedade.

O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de 
programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. (VEIGA; 
CARVALHO, 1994, p. 50 apud VEIGA, 1997, p. 21).

O Coordenador Pedagógico exerce uma postura problematizadora, provocando reflexões e questionamentos, 
exercendo também o papel de motivador e disponibilizando materiais que subsidiará a formação dos 
professores, elevando o nível de consciência do grupo. Deve acolher o professor, fazendo críticas e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes alternativas para resolução de suas inquietações e dificuldades.
A reflexão coletiva sobre a prática docente permite o domínio da produção do trabalho educativo, tornado difuso 
por procedimentos que afastam o professor da compreensão da totalidade de sua organização. Além disso, o 
desenvolvimento de oportunidades para ampliar o conhecimento crítico sobre as propostas educacionais 
vigentes possibilita ao professor exercer ações progressistas em sua prática docente.
A construção do projeto político pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos 
profissionais se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como 
novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, 
repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFLEXIVOS

A formação docente é uma das funções da instituição escolar. A formação continuada/permanente é condição 
para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento cultural, pessoal e profissional. É no ambiente escolar que 
os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho.

O termo formação continuada vem sempre acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se 
ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 
complementados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2003, p.189).

Segundo Imbernón (2006), a formação permanente auxilia a desenvolver um conhecimento profissional que lhe 
possibilita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação educativa, desenvolver habilidades básicas 
referentes às estratégias de ensino adequadas ao seu contexto, ao planejamento, diagnóstico e avaliação. 
Proporciona as competências para ser capaz de modificar atividades constantemente, em busca de adaptação à 
diversidade e ao contexto inserido, comprometendo-se com o meio social. Esta formação desenvolve processos 
de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da organização escolar e os membros que as envolve. 

... o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, 
que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a tornar-se um/a profissional reflexivo/a 
de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da 
educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, 
humanos. (FERREIRA, 2001, p. 108).

Esse enfoque baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-ação, mediante as quais os professores elaboram 
suas próprias soluções em relação aos problemas práticos com que se deparam. A formação dos docentes 
converte-se em um processo de autodeterminação fundado no diálogo, à medida que se instaura a compreensão 
compartilhada pelos participantes, sobre tarefas profissionais e os meios de melhorá-las, propiciando uma 
mudança social.  
Imbernón (2006), destaca cinco grandes linhas e eixos de atuação da formação permanente: 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante análise, a compreensão, a interpretação e a 
intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 
educativa.
2. A troca de experiência entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção 
educativa e aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a 
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc.
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto para transformar 
essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e individual) à inovação institucional.

Dito isto, trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir 
praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de 
formação. O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 
desenvolver profissionais reflexivos ou investigativos. O eixo fundamental do currículo de formação do professor 
é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua própria prática docente, com o objetivo de aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. 

[...] fazem parte das práticas de formação continuada aquelas ações de acompanhamento das equipes das 
escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer 
assistência técnica especializada ou programa de atualização e aprimoramento profissional. Todavia, cabe um 
papel decisório às equipes técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos professores, coordenam reuniões e grupos de 
estudo, supervisionam e dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização escolar e do 
rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas inovadoras, acompanham as aulas, prestam 
assistência na utilização de novos recursos tecnológicos com o computador, a Internet. (LIBÂNEO, 2003, p.191).

A coordenação pedagógica não se caracteriza como dimensão mecânica e centralizadora, definidora da relação 
mando-submissão alienando-se das questões contextuais que inquietam professores, alunos e comunidade; 
muito pelo contrario, garante o espaço da dialogicidade fortalecendo a vitalidade projetiva do agrupamento de 
atores sociais, atendendo as perspectivas da comunidade extraescolar na luta por uma educação de qualidade e 
primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Tal concepção deverá estar 
implícita ao trabalho do coordenador pedagógico, bem como de sua atualização, capacitação e formação 
profissional permanente. Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros educadores, 
exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e dinâmicas da própria 
essência da aprendizagem: aprender a aprender e junto com, essência do que se concebe como formação 
continuada de educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo no encaminhamento dos objetivos de buscar a 
superação dos problemas diagnosticados, promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo.
A profissão de educador nasce do exercício da função educativa, que por sua vez nasce de necessidades sociais 
concretas e toma o perfil exigido/desejado/conseguido socialmente. Assumindo diferentes perfis, construindo-se 
cotidianamente, a identidade profissional desdobra-se, por sua vez, em diferentes posicionamentos entre 
rupturas e permanências, mas sem perder de vista a sua atribuição maior na convergência da formação de si e 
do outro. Assim a coordenação pedagógica, exercida por um educador, guarda as suas bases fundamentais no 
significado e papel da educação. 
Percebemos que, a formação abre caminhos para a mudança, exige a reflexão constante dos educadores, e 
constrói um projeto político-pedagógico dentro de um planejamento participativo, que denota a identidade da 
escola, contemplando a questão da qualidade de ensino, e sua relação com a sociedade, refletindo sobre o 
homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.   

       
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado colaborou para compreendermos a função do Coordenador Pedagógico na perspectiva da 
formação docente, dentro de uma gestão democrática com a implantação de projeto político-pedagógico 
construído coletivamente. 
A gestão escolar deve ser democrática e repensar a sua estrutura de poder, buscando socializar o saber, a fim de 
propiciar a prática coletiva mediante a participação de todos. Nesta perspectiva a construção do projeto 
político-pedagógico deve ser coletiva, de modo a instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que elimine com as relações de autoridade, competição, superando os conflitos, possibilitando a construção de 
um todo em sua globalidade, diminuindo a fragmentação da divisão de trabalho, propiciando a visão de 
totalidade.
O projeto pedagógico deve ser elaborado através de reflexões sobre as intenções da unidade escolar, 
demonstrando tanto seu papel social, quanto os caminhos a serem seguidos pelos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo desenvolverão a construção da identidade da escola, juntamente com as 
crenças, convicções, contexto social e cientifico, construindo um compromisso coletivo, dentro da perspectiva 
político pedagógico. Sendo assim, fruto de investigação e reflexão a cerca dos envolvidos na construção do 
mesmo adequando-se a realidade concreta.
Contudo, o projeto pedagógico não se destina simplesmente a um conjunto de documentos formais da escola, 
mas com a qualidade deste ensino em todo o seu processo. Vale ressaltar que, para obter o sucesso na 
elaboração e execução do projeto político, os professores que estão frente ao processo educativo, devem refletir 
sobre a sua própria ação pedagógica.
Desta maneira, a qualidade do ensino está relacionada estreitamente com a formação docente, em seu 
aperfeiçoamento profissional permanente, valorizando a sua experiência vivida em sala de aula. Com isto, a 

gestão escolar deve propiciar espaços de formação continuada para a tomada de consciência e possibilitar a 
construção de um projeto pedagógico para gestar uma nova organização do trabalho pedagógico (após as 
reflexões realizadas nas formações) e assim trazer contribuições relevantes para a construção do projeto 
pedagógico.
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RESUMO 
Este artigo realizada uma breve retrospectiva acerca da política de educação inclusiva trazendo reflexões 
teóricas acerca da Inclusão escolar na sociedade brasileira. Considerando que a escola é um espaço de inclusão 
e não tem restrições de acesso para estudar. A escola é um ambiente que os alunos possam em igualdade 
participar, tendo condições de aprender, relacionar com os outros com suas necessidades e suas peculiaridades. 
A abordagem realizada neste artigo buscou demonstrar o contexto de que a educação é um direito de todos os 
cidadãos brasileiros. Esta assim faz parte de uma política pública, que deve buscar incentivar sistemas 
educacionais que sejam inclusivos quando se referem às etapas do ensino de forma que se viabilize o seu acesso 
pleno.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Escola; Alunos.

INTRODUÇÃO

Atualmente tem sido exigido da escola não só uma educação de qualidade, mas também que esta seja um espaço 
que responda às necessidades de cada ser humano, tendo como princípio a inclusão social. Busca-se uma 
escola para todos, independente de classe social, cor, sexo, etnia, idade. 
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: Quais 
as garantias legais da sociedade ao acesso a educação inclusiva? 
Sob a justificativa de que a política educacional deve respeitar o ser humano em suas diferenças e que possibilite 
a els estar na escola, interagir, socializar-se e aprender, podemos acreditar que as políticas estarão cumprindo o 
seu papel. 
O que se fez o objetivo deste artigo em abordar brevemente Política Educacional Brasileira, com ênfase na 
inclusão. que consequentemente se realizou em torno da educação, para pessoas com necessidades 
diferenciadas que nos levaram a análise da Educação Especial.
    
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Educação inclusiva é uma modalidade de educação que inclui alunos com qualquer tipo de deficiência ou 
transtorno, ou com altas habilidades em escolas de ensino regular. 
 A diversidade proposta pela escola inclusiva é proveitosa para todos. De um lado estão os alunos com 
deficiência, que usufruem de uma escola preparada para ajudá-los com o aprendizado e do outro, os demais 
alunos que aprendem a conviver com as diferenças de forma natural, a desenvolver o sentido de entre ajuda, o 
respeito e a paciência.
O público-alvo do Plano Nacional de Educação (PNE) no que diz respeito à educação inclusiva, são alunos com 
deficiência (intelectual, física, auditiva, visual e múltipla), com transtorno do espectro autista e com altas 
habilidades (superdotados).
A inclusão ajuda a combater o preconceito buscando o reconhecimento e a valorização das diferenças através da 
ênfase nas competências, capacidades e potencialidades de cada um.
Esse conceito tem como função a elaboração de métodos e recursos pedagógicos que sejam acessíveis a todos 
os alunos, quebrando assim as barreiras que poderiam vir a impedir a participação de um ou outro estudante por 
conta de sua respectiva individualidade.
Um dos objetivos da inclusão escolar é o de sensibilizar e envolver a sociedade, principalmente a comunidade 
escolar.

Inclusão escolar consiste na ideia de todas as pessoas terem acesso, de modo igualitário, ao sistema de ensino. 
Não é tolerado nenhum tipo de discriminação, seja de gênero, etnia, religião, classe social, condições físicas e 
psicológicas, etc.
Atualmente, o principal foco da inclusão escolar são as crianças e jovens portadores de necessidades 
educacionais especiais (NEE), que normalmente apresentam algum tipo de deficiência física ou psicológica.
A inclusão escolar prevê a integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes de aula 
regulares, compartilhando as mesmas experiências e aprendizados com os estudantes que não apresentam NEE, 
por exemplo.
A educação inclusiva foi implementada pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) no sistema de ensino 
brasileiro em 2003. Antes disso, o sistema educativo brasileiro ainda era segmentado em duas vertentes:
• Escola especial: para alunos com qualquer tipo de deficiência ou transtorno, ou com altas habilidades.
• Escola regular: para alunos que não tinham nenhum tipo de deficiência ou transtorno, e nem altas 
habilidades.
O Plano Nacional de Educação (PNE) atual integra os alunos que antes iriam para a escola especial na escola 
regular.
Atendimento Educacional Especializado
De acordo com o MEC, a educação inclusiva abrange todos os níveis de escolaridade (Educação infantil – Ensino 
superior) e dispõe de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para orientar professores e alunos quanto à 
utilização da metodologia.
É importante ressaltar que a escola especial não foi extinta. É nela que os alunos dispõem do AEE como 
complemento e apoio ao ensino regular, sempre que necessário, mas não como substituição da escola regular.
Desta forma, a educação especial deixou de ser uma modalidade substitutiva e passou a ser uma modalidade 
complementar, mas não deixou de existir.
Se além do que é oferecido pela escola inclusiva por padrão um aluno tiver necessidade de uma abordagem 
diferenciada para que seu aprendizado seja facilitado, podem ser requeridos recursos de NEE (necessidades 
educacionais especiais).
Esses recursos consistem em um acompanhamento direcionado, fora do horário normal que o aluno frequenta 
na escola inclusiva. Veja abaixo alguns dos recursos dos quais os alunos podem dispor, de acordo com as suas 
respectivas deficiências:
• Deficiência visual e auditiva: linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização (ex: Braille, 
LIBRAS).
• Deficiência intelectual: mediação para desenvolver estratégias de pensamento (ex.: comunicação 
alternativa).
• Deficiência física: adequação do material escolar e do ambiente físico (ex.: cadeiras, tecnologia 
assistiva).
• Transtorno do espectro autista (autismo): abordagens diferentes para adequação e orientação do 
comportamento (ex.: comunicação alternativa).
• Altas habilidades: aumento dos recursos educacionais e/ou aceleração de conteúdos.
O público-alvo da educação inclusiva é composto por alunos com deficiência (intelectual, física, auditiva, visual 
e múltipla), transtorno do espectro autista (autismo) e altas habilidades.

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
A política de educação no Brasil, desde sua concepção, foi desenhada de acordo com os interesses do capital, 
restritiva e excludente, beneficiava apenas aos que pudessem contribuir com o crescimento econômico do país. 
A educação nesse sentido assumiu uma função de difundir a lógica dominante, com isso, afastou do ambiente 
escolar quem tinha algum tipo de necessidade educacional especial, segregando esses indivíduos e 
impedindo-os de exercer seus direitos.
Publicado pelo Ministério Público Federal, em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), o 
decreto nº 5.296/04 propôs o documento O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da 
rede regular, objetivando propagar conceitos e diretivas para a inclusão, ratificando o direito e os benefícios da 
escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. 
A matrícula dos alunos com deficiência deverá ser feita pela família e a estruturação do espaço de ensino ficará 
a encargo da escola. 
A família, principalmente aquela detentora de um de seus membros com deficiência, ainda precisa ter consciência 
de que a Educação é um direito de todo cidadão, e de que, por isso, é sua responsabilidade matricular o filho na 
escola, para que este não tenha seus direitos violados. 
Ao compreender a educação como um direito de todos, vale ressaltar que ao evidenciar a educação inclusiva, a 
mesma é apresentada pelo Ministério da Educação (2014) como uma educação especial sendo “uma modalidade 
que perpassa os níveis, etapas e modalidades da educação brasileira e atende a educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, Ministério da Educação, 
2014). 
Sendo assim, conforme a Meta 4 do Plano Nacional de Educação:
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
(BRASIL, Ministério da Educação, 2014, p. 24).

Para garantir o direito de todos os alunos, independente da sua condição, de estarem juntos participando e 
aprendendo, sem ser discriminado, o Ministério da Educação apresenta a Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, que visa constituir políticas públicas promotoras de uma educação de 
qualidade para todos.
A Constituição Federal de 1988 tem como objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3° Inciso IV). 
Define no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 
No seu artigo 206, Inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como um 
dos princípios para o ensino e, garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).
O Plano Nacional de Educação- PNE, Lei n°10.172/2001, destaca que “o grande avanço que a década da educação 
deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.
A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) é um importante marco na luta em defesa da escola inclusiva e tem 
como ideia norteadora o direito à educação, considerando as características dos alunos, com uma proposta de 
pedagogia centrada na criança e que respeite suas limitações e potencialidades. 
Esse documento destaca ainda as necessidades de as escolas serem projetadas com adaptações na edificação, 
afirmando que as políticas públicas devem prover a formação de professores voltada para a inclusão.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é 
signatário, estabelece que os Estados Parte devam 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 de 
inclusão plena, adotando medidas para garantir que:
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e 
que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob 
alegação de deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em 
igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem (Art.24).
É dever do Estado oferecer ensino em escolas regulares para essas crianças. Atualmente muitas escolas já 
adotam a inclusão, mas infelizmente existem professores sem qualificação para trabalhar com criança especial. 
Algumas escolas oferecem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contra turno, com professores 
capacitados para ensinar as crianças com necessidades educacionais especiais (NEE).
A Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 
no art. 1º, em seu Parágrafo único, determina que o atendimento escolar desses alunos tenha início na educação 
infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, 
mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional 
especializado. 
 Também define, no art. 2º, que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.
Com o nascimento da Política Nacional de Educação Especial (PNEE), publicada em 1994, norteia o processo de 
integração instrucional , que condiciona o acesso às classes comuns do Ensino Regular àqueles que “[...] 
possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no 
mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (PNEE, 1994, p. 19). Após o advento da integração, surge a inclusão:
A inclusão é um movimento mais amplo e de natureza diferente ao da integração de alunos com deficiência ou de 
outros alunos com necessidades educacionais especiais. Na integração, o foco de atenção tem sido transformar 
a educação especial para apoiar a integração de alunos com deficiência na escola comum. Na inclusão, porém, o 
centro da atenção é transformar a educação comum para eliminar as barreiras que limitam a aprendizagem e 
participação de numerosos alunos e alunas. (BRASIL, 2005, p. 7). 
A PNEE constitui um grande avanço em relação à compreensão do papel da Educação Especial no processo de 
inclusão de alunos com deficiência, tendo como objetivo assegurar a inclusão escolar desses alunos, onde estes 
possam ter acesso ao ensino inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais 
pessoas na comunidade em que vivem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente tem sido exigido da escola não só uma educação de qualidade, mas também que esta seja um espaço 
que responda às necessidades de cada ser humano, tendo como princípio a inclusão social. Busca-se uma 
escola para todos. Independente de classe social, cor, sexo, etnia, idade. 
Dessa forma, a educação inclusiva propõe que pessoas com deficiência se efetivem enquanto ser de direitos e 
deveres, assim como todos nesse cotidiano escolar regular. 
Por sua vez, a escola deixaria de ser aquele suposto espaço homogêneo, para ser o espaço da inclusão da 
diversidade social, nas suas mais diferentes concepções étnicas, culturais e sociais. (ALMEIDA, 2000). 
 A dimensão social encontrada no âmbito escolar, assim como as diversas expressões da questão social 
promove o reconhecimento da necessidade de ações profissionais interdisciplinares que por sua vez culminam 
na presença de profissionais que não fazem parte, tradicionalmente, da escola.
A escola é um local propício para observarmos a diversidade humana e a heterogeneidade que a compõe. Quanto 
mais diversificado for um público a ser atendido, maior deverão ser as possibilidades e estratégias para alcançar 
suas necessidades e reconhecer suas potencialidades.
Incluir uma criança com deficiência em sala de aula atendendo às suas reais necessidades não é tarefa fácil, mas 
nem por isso deve deixar de acontecer, pois deverá ser resguardado o seu direito a condições de acesso e 

permanência na escola. 
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RESUMO 
Este artigo realizada uma breve retrospectiva acerca da política de educação inclusiva trazendo reflexões 
teóricas acerca da Inclusão escolar na sociedade brasileira. Considerando que a escola é um espaço de inclusão 
e não tem restrições de acesso para estudar. A escola é um ambiente que os alunos possam em igualdade 
participar, tendo condições de aprender, relacionar com os outros com suas necessidades e suas peculiaridades. 
A abordagem realizada neste artigo buscou demonstrar o contexto de que a educação é um direito de todos os 
cidadãos brasileiros. Esta assim faz parte de uma política pública, que deve buscar incentivar sistemas 
educacionais que sejam inclusivos quando se referem às etapas do ensino de forma que se viabilize o seu acesso 
pleno.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Escola; Alunos.

INTRODUÇÃO

Atualmente tem sido exigido da escola não só uma educação de qualidade, mas também que esta seja um espaço 
que responda às necessidades de cada ser humano, tendo como princípio a inclusão social. Busca-se uma 
escola para todos, independente de classe social, cor, sexo, etnia, idade. 
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: Quais 
as garantias legais da sociedade ao acesso a educação inclusiva? 
Sob a justificativa de que a política educacional deve respeitar o ser humano em suas diferenças e que possibilite 
a els estar na escola, interagir, socializar-se e aprender, podemos acreditar que as políticas estarão cumprindo o 
seu papel. 
O que se fez o objetivo deste artigo em abordar brevemente Política Educacional Brasileira, com ênfase na 
inclusão. que consequentemente se realizou em torno da educação, para pessoas com necessidades 
diferenciadas que nos levaram a análise da Educação Especial.
    
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Educação inclusiva é uma modalidade de educação que inclui alunos com qualquer tipo de deficiência ou 
transtorno, ou com altas habilidades em escolas de ensino regular. 
 A diversidade proposta pela escola inclusiva é proveitosa para todos. De um lado estão os alunos com 
deficiência, que usufruem de uma escola preparada para ajudá-los com o aprendizado e do outro, os demais 
alunos que aprendem a conviver com as diferenças de forma natural, a desenvolver o sentido de entre ajuda, o 
respeito e a paciência.
O público-alvo do Plano Nacional de Educação (PNE) no que diz respeito à educação inclusiva, são alunos com 
deficiência (intelectual, física, auditiva, visual e múltipla), com transtorno do espectro autista e com altas 
habilidades (superdotados).
A inclusão ajuda a combater o preconceito buscando o reconhecimento e a valorização das diferenças através da 
ênfase nas competências, capacidades e potencialidades de cada um.
Esse conceito tem como função a elaboração de métodos e recursos pedagógicos que sejam acessíveis a todos 
os alunos, quebrando assim as barreiras que poderiam vir a impedir a participação de um ou outro estudante por 
conta de sua respectiva individualidade.
Um dos objetivos da inclusão escolar é o de sensibilizar e envolver a sociedade, principalmente a comunidade 
escolar.

Inclusão escolar consiste na ideia de todas as pessoas terem acesso, de modo igualitário, ao sistema de ensino. 
Não é tolerado nenhum tipo de discriminação, seja de gênero, etnia, religião, classe social, condições físicas e 
psicológicas, etc.
Atualmente, o principal foco da inclusão escolar são as crianças e jovens portadores de necessidades 
educacionais especiais (NEE), que normalmente apresentam algum tipo de deficiência física ou psicológica.
A inclusão escolar prevê a integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes de aula 
regulares, compartilhando as mesmas experiências e aprendizados com os estudantes que não apresentam NEE, 
por exemplo.
A educação inclusiva foi implementada pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) no sistema de ensino 
brasileiro em 2003. Antes disso, o sistema educativo brasileiro ainda era segmentado em duas vertentes:
• Escola especial: para alunos com qualquer tipo de deficiência ou transtorno, ou com altas habilidades.
• Escola regular: para alunos que não tinham nenhum tipo de deficiência ou transtorno, e nem altas 
habilidades.
O Plano Nacional de Educação (PNE) atual integra os alunos que antes iriam para a escola especial na escola 
regular.
Atendimento Educacional Especializado
De acordo com o MEC, a educação inclusiva abrange todos os níveis de escolaridade (Educação infantil – Ensino 
superior) e dispõe de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para orientar professores e alunos quanto à 
utilização da metodologia.
É importante ressaltar que a escola especial não foi extinta. É nela que os alunos dispõem do AEE como 
complemento e apoio ao ensino regular, sempre que necessário, mas não como substituição da escola regular.
Desta forma, a educação especial deixou de ser uma modalidade substitutiva e passou a ser uma modalidade 
complementar, mas não deixou de existir.
Se além do que é oferecido pela escola inclusiva por padrão um aluno tiver necessidade de uma abordagem 
diferenciada para que seu aprendizado seja facilitado, podem ser requeridos recursos de NEE (necessidades 
educacionais especiais).
Esses recursos consistem em um acompanhamento direcionado, fora do horário normal que o aluno frequenta 
na escola inclusiva. Veja abaixo alguns dos recursos dos quais os alunos podem dispor, de acordo com as suas 
respectivas deficiências:
• Deficiência visual e auditiva: linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização (ex: Braille, 
LIBRAS).
• Deficiência intelectual: mediação para desenvolver estratégias de pensamento (ex.: comunicação 
alternativa).
• Deficiência física: adequação do material escolar e do ambiente físico (ex.: cadeiras, tecnologia 
assistiva).
• Transtorno do espectro autista (autismo): abordagens diferentes para adequação e orientação do 
comportamento (ex.: comunicação alternativa).
• Altas habilidades: aumento dos recursos educacionais e/ou aceleração de conteúdos.
O público-alvo da educação inclusiva é composto por alunos com deficiência (intelectual, física, auditiva, visual 
e múltipla), transtorno do espectro autista (autismo) e altas habilidades.

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
A política de educação no Brasil, desde sua concepção, foi desenhada de acordo com os interesses do capital, 
restritiva e excludente, beneficiava apenas aos que pudessem contribuir com o crescimento econômico do país. 
A educação nesse sentido assumiu uma função de difundir a lógica dominante, com isso, afastou do ambiente 
escolar quem tinha algum tipo de necessidade educacional especial, segregando esses indivíduos e 
impedindo-os de exercer seus direitos.
Publicado pelo Ministério Público Federal, em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), o 
decreto nº 5.296/04 propôs o documento O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da 
rede regular, objetivando propagar conceitos e diretivas para a inclusão, ratificando o direito e os benefícios da 
escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. 
A matrícula dos alunos com deficiência deverá ser feita pela família e a estruturação do espaço de ensino ficará 
a encargo da escola. 
A família, principalmente aquela detentora de um de seus membros com deficiência, ainda precisa ter consciência 
de que a Educação é um direito de todo cidadão, e de que, por isso, é sua responsabilidade matricular o filho na 
escola, para que este não tenha seus direitos violados. 
Ao compreender a educação como um direito de todos, vale ressaltar que ao evidenciar a educação inclusiva, a 
mesma é apresentada pelo Ministério da Educação (2014) como uma educação especial sendo “uma modalidade 
que perpassa os níveis, etapas e modalidades da educação brasileira e atende a educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, Ministério da Educação, 
2014). 
Sendo assim, conforme a Meta 4 do Plano Nacional de Educação:
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
(BRASIL, Ministério da Educação, 2014, p. 24).

Para garantir o direito de todos os alunos, independente da sua condição, de estarem juntos participando e 
aprendendo, sem ser discriminado, o Ministério da Educação apresenta a Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, que visa constituir políticas públicas promotoras de uma educação de 
qualidade para todos.
A Constituição Federal de 1988 tem como objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3° Inciso IV). 
Define no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 
No seu artigo 206, Inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como um 
dos princípios para o ensino e, garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).
O Plano Nacional de Educação- PNE, Lei n°10.172/2001, destaca que “o grande avanço que a década da educação 
deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.
A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) é um importante marco na luta em defesa da escola inclusiva e tem 
como ideia norteadora o direito à educação, considerando as características dos alunos, com uma proposta de 
pedagogia centrada na criança e que respeite suas limitações e potencialidades. 
Esse documento destaca ainda as necessidades de as escolas serem projetadas com adaptações na edificação, 
afirmando que as políticas públicas devem prover a formação de professores voltada para a inclusão.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é 
signatário, estabelece que os Estados Parte devam 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 de 
inclusão plena, adotando medidas para garantir que:
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e 
que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob 
alegação de deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em 
igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem (Art.24).
É dever do Estado oferecer ensino em escolas regulares para essas crianças. Atualmente muitas escolas já 
adotam a inclusão, mas infelizmente existem professores sem qualificação para trabalhar com criança especial. 
Algumas escolas oferecem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contra turno, com professores 
capacitados para ensinar as crianças com necessidades educacionais especiais (NEE).
A Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 
no art. 1º, em seu Parágrafo único, determina que o atendimento escolar desses alunos tenha início na educação 
infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, 
mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional 
especializado. 
 Também define, no art. 2º, que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.
Com o nascimento da Política Nacional de Educação Especial (PNEE), publicada em 1994, norteia o processo de 
integração instrucional , que condiciona o acesso às classes comuns do Ensino Regular àqueles que “[...] 
possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no 
mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (PNEE, 1994, p. 19). Após o advento da integração, surge a inclusão:
A inclusão é um movimento mais amplo e de natureza diferente ao da integração de alunos com deficiência ou de 
outros alunos com necessidades educacionais especiais. Na integração, o foco de atenção tem sido transformar 
a educação especial para apoiar a integração de alunos com deficiência na escola comum. Na inclusão, porém, o 
centro da atenção é transformar a educação comum para eliminar as barreiras que limitam a aprendizagem e 
participação de numerosos alunos e alunas. (BRASIL, 2005, p. 7). 
A PNEE constitui um grande avanço em relação à compreensão do papel da Educação Especial no processo de 
inclusão de alunos com deficiência, tendo como objetivo assegurar a inclusão escolar desses alunos, onde estes 
possam ter acesso ao ensino inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais 
pessoas na comunidade em que vivem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente tem sido exigido da escola não só uma educação de qualidade, mas também que esta seja um espaço 
que responda às necessidades de cada ser humano, tendo como princípio a inclusão social. Busca-se uma 
escola para todos. Independente de classe social, cor, sexo, etnia, idade. 
Dessa forma, a educação inclusiva propõe que pessoas com deficiência se efetivem enquanto ser de direitos e 
deveres, assim como todos nesse cotidiano escolar regular. 
Por sua vez, a escola deixaria de ser aquele suposto espaço homogêneo, para ser o espaço da inclusão da 
diversidade social, nas suas mais diferentes concepções étnicas, culturais e sociais. (ALMEIDA, 2000). 
 A dimensão social encontrada no âmbito escolar, assim como as diversas expressões da questão social 
promove o reconhecimento da necessidade de ações profissionais interdisciplinares que por sua vez culminam 
na presença de profissionais que não fazem parte, tradicionalmente, da escola.
A escola é um local propício para observarmos a diversidade humana e a heterogeneidade que a compõe. Quanto 
mais diversificado for um público a ser atendido, maior deverão ser as possibilidades e estratégias para alcançar 
suas necessidades e reconhecer suas potencialidades.
Incluir uma criança com deficiência em sala de aula atendendo às suas reais necessidades não é tarefa fácil, mas 
nem por isso deve deixar de acontecer, pois deverá ser resguardado o seu direito a condições de acesso e 

permanência na escola. 
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RESUMO 
Este artigo realizada uma breve retrospectiva acerca da política de educação inclusiva trazendo reflexões 
teóricas acerca da Inclusão escolar na sociedade brasileira. Considerando que a escola é um espaço de inclusão 
e não tem restrições de acesso para estudar. A escola é um ambiente que os alunos possam em igualdade 
participar, tendo condições de aprender, relacionar com os outros com suas necessidades e suas peculiaridades. 
A abordagem realizada neste artigo buscou demonstrar o contexto de que a educação é um direito de todos os 
cidadãos brasileiros. Esta assim faz parte de uma política pública, que deve buscar incentivar sistemas 
educacionais que sejam inclusivos quando se referem às etapas do ensino de forma que se viabilize o seu acesso 
pleno.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Escola; Alunos.

INTRODUÇÃO

Atualmente tem sido exigido da escola não só uma educação de qualidade, mas também que esta seja um espaço 
que responda às necessidades de cada ser humano, tendo como princípio a inclusão social. Busca-se uma 
escola para todos, independente de classe social, cor, sexo, etnia, idade. 
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: Quais 
as garantias legais da sociedade ao acesso a educação inclusiva? 
Sob a justificativa de que a política educacional deve respeitar o ser humano em suas diferenças e que possibilite 
a els estar na escola, interagir, socializar-se e aprender, podemos acreditar que as políticas estarão cumprindo o 
seu papel. 
O que se fez o objetivo deste artigo em abordar brevemente Política Educacional Brasileira, com ênfase na 
inclusão. que consequentemente se realizou em torno da educação, para pessoas com necessidades 
diferenciadas que nos levaram a análise da Educação Especial.
    
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Educação inclusiva é uma modalidade de educação que inclui alunos com qualquer tipo de deficiência ou 
transtorno, ou com altas habilidades em escolas de ensino regular. 
 A diversidade proposta pela escola inclusiva é proveitosa para todos. De um lado estão os alunos com 
deficiência, que usufruem de uma escola preparada para ajudá-los com o aprendizado e do outro, os demais 
alunos que aprendem a conviver com as diferenças de forma natural, a desenvolver o sentido de entre ajuda, o 
respeito e a paciência.
O público-alvo do Plano Nacional de Educação (PNE) no que diz respeito à educação inclusiva, são alunos com 
deficiência (intelectual, física, auditiva, visual e múltipla), com transtorno do espectro autista e com altas 
habilidades (superdotados).
A inclusão ajuda a combater o preconceito buscando o reconhecimento e a valorização das diferenças através da 
ênfase nas competências, capacidades e potencialidades de cada um.
Esse conceito tem como função a elaboração de métodos e recursos pedagógicos que sejam acessíveis a todos 
os alunos, quebrando assim as barreiras que poderiam vir a impedir a participação de um ou outro estudante por 
conta de sua respectiva individualidade.
Um dos objetivos da inclusão escolar é o de sensibilizar e envolver a sociedade, principalmente a comunidade 
escolar.

Inclusão escolar consiste na ideia de todas as pessoas terem acesso, de modo igualitário, ao sistema de ensino. 
Não é tolerado nenhum tipo de discriminação, seja de gênero, etnia, religião, classe social, condições físicas e 
psicológicas, etc.
Atualmente, o principal foco da inclusão escolar são as crianças e jovens portadores de necessidades 
educacionais especiais (NEE), que normalmente apresentam algum tipo de deficiência física ou psicológica.
A inclusão escolar prevê a integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes de aula 
regulares, compartilhando as mesmas experiências e aprendizados com os estudantes que não apresentam NEE, 
por exemplo.
A educação inclusiva foi implementada pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) no sistema de ensino 
brasileiro em 2003. Antes disso, o sistema educativo brasileiro ainda era segmentado em duas vertentes:
• Escola especial: para alunos com qualquer tipo de deficiência ou transtorno, ou com altas habilidades.
• Escola regular: para alunos que não tinham nenhum tipo de deficiência ou transtorno, e nem altas 
habilidades.
O Plano Nacional de Educação (PNE) atual integra os alunos que antes iriam para a escola especial na escola 
regular.
Atendimento Educacional Especializado
De acordo com o MEC, a educação inclusiva abrange todos os níveis de escolaridade (Educação infantil – Ensino 
superior) e dispõe de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para orientar professores e alunos quanto à 
utilização da metodologia.
É importante ressaltar que a escola especial não foi extinta. É nela que os alunos dispõem do AEE como 
complemento e apoio ao ensino regular, sempre que necessário, mas não como substituição da escola regular.
Desta forma, a educação especial deixou de ser uma modalidade substitutiva e passou a ser uma modalidade 
complementar, mas não deixou de existir.
Se além do que é oferecido pela escola inclusiva por padrão um aluno tiver necessidade de uma abordagem 
diferenciada para que seu aprendizado seja facilitado, podem ser requeridos recursos de NEE (necessidades 
educacionais especiais).
Esses recursos consistem em um acompanhamento direcionado, fora do horário normal que o aluno frequenta 
na escola inclusiva. Veja abaixo alguns dos recursos dos quais os alunos podem dispor, de acordo com as suas 
respectivas deficiências:
• Deficiência visual e auditiva: linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização (ex: Braille, 
LIBRAS).
• Deficiência intelectual: mediação para desenvolver estratégias de pensamento (ex.: comunicação 
alternativa).
• Deficiência física: adequação do material escolar e do ambiente físico (ex.: cadeiras, tecnologia 
assistiva).
• Transtorno do espectro autista (autismo): abordagens diferentes para adequação e orientação do 
comportamento (ex.: comunicação alternativa).
• Altas habilidades: aumento dos recursos educacionais e/ou aceleração de conteúdos.
O público-alvo da educação inclusiva é composto por alunos com deficiência (intelectual, física, auditiva, visual 
e múltipla), transtorno do espectro autista (autismo) e altas habilidades.

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
A política de educação no Brasil, desde sua concepção, foi desenhada de acordo com os interesses do capital, 
restritiva e excludente, beneficiava apenas aos que pudessem contribuir com o crescimento econômico do país. 
A educação nesse sentido assumiu uma função de difundir a lógica dominante, com isso, afastou do ambiente 
escolar quem tinha algum tipo de necessidade educacional especial, segregando esses indivíduos e 
impedindo-os de exercer seus direitos.
Publicado pelo Ministério Público Federal, em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), o 
decreto nº 5.296/04 propôs o documento O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da 
rede regular, objetivando propagar conceitos e diretivas para a inclusão, ratificando o direito e os benefícios da 
escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. 
A matrícula dos alunos com deficiência deverá ser feita pela família e a estruturação do espaço de ensino ficará 
a encargo da escola. 
A família, principalmente aquela detentora de um de seus membros com deficiência, ainda precisa ter consciência 
de que a Educação é um direito de todo cidadão, e de que, por isso, é sua responsabilidade matricular o filho na 
escola, para que este não tenha seus direitos violados. 
Ao compreender a educação como um direito de todos, vale ressaltar que ao evidenciar a educação inclusiva, a 
mesma é apresentada pelo Ministério da Educação (2014) como uma educação especial sendo “uma modalidade 
que perpassa os níveis, etapas e modalidades da educação brasileira e atende a educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, Ministério da Educação, 
2014). 
Sendo assim, conforme a Meta 4 do Plano Nacional de Educação:
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
(BRASIL, Ministério da Educação, 2014, p. 24).

Para garantir o direito de todos os alunos, independente da sua condição, de estarem juntos participando e 
aprendendo, sem ser discriminado, o Ministério da Educação apresenta a Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, que visa constituir políticas públicas promotoras de uma educação de 
qualidade para todos.
A Constituição Federal de 1988 tem como objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3° Inciso IV). 
Define no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 
No seu artigo 206, Inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como um 
dos princípios para o ensino e, garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).
O Plano Nacional de Educação- PNE, Lei n°10.172/2001, destaca que “o grande avanço que a década da educação 
deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.
A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) é um importante marco na luta em defesa da escola inclusiva e tem 
como ideia norteadora o direito à educação, considerando as características dos alunos, com uma proposta de 
pedagogia centrada na criança e que respeite suas limitações e potencialidades. 
Esse documento destaca ainda as necessidades de as escolas serem projetadas com adaptações na edificação, 
afirmando que as políticas públicas devem prover a formação de professores voltada para a inclusão.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é 
signatário, estabelece que os Estados Parte devam 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 de 
inclusão plena, adotando medidas para garantir que:
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e 
que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob 
alegação de deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em 
igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem (Art.24).
É dever do Estado oferecer ensino em escolas regulares para essas crianças. Atualmente muitas escolas já 
adotam a inclusão, mas infelizmente existem professores sem qualificação para trabalhar com criança especial. 
Algumas escolas oferecem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contra turno, com professores 
capacitados para ensinar as crianças com necessidades educacionais especiais (NEE).
A Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 
no art. 1º, em seu Parágrafo único, determina que o atendimento escolar desses alunos tenha início na educação 
infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, 
mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional 
especializado. 
 Também define, no art. 2º, que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.
Com o nascimento da Política Nacional de Educação Especial (PNEE), publicada em 1994, norteia o processo de 
integração instrucional , que condiciona o acesso às classes comuns do Ensino Regular àqueles que “[...] 
possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no 
mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (PNEE, 1994, p. 19). Após o advento da integração, surge a inclusão:
A inclusão é um movimento mais amplo e de natureza diferente ao da integração de alunos com deficiência ou de 
outros alunos com necessidades educacionais especiais. Na integração, o foco de atenção tem sido transformar 
a educação especial para apoiar a integração de alunos com deficiência na escola comum. Na inclusão, porém, o 
centro da atenção é transformar a educação comum para eliminar as barreiras que limitam a aprendizagem e 
participação de numerosos alunos e alunas. (BRASIL, 2005, p. 7). 
A PNEE constitui um grande avanço em relação à compreensão do papel da Educação Especial no processo de 
inclusão de alunos com deficiência, tendo como objetivo assegurar a inclusão escolar desses alunos, onde estes 
possam ter acesso ao ensino inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais 
pessoas na comunidade em que vivem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente tem sido exigido da escola não só uma educação de qualidade, mas também que esta seja um espaço 
que responda às necessidades de cada ser humano, tendo como princípio a inclusão social. Busca-se uma 
escola para todos. Independente de classe social, cor, sexo, etnia, idade. 
Dessa forma, a educação inclusiva propõe que pessoas com deficiência se efetivem enquanto ser de direitos e 
deveres, assim como todos nesse cotidiano escolar regular. 
Por sua vez, a escola deixaria de ser aquele suposto espaço homogêneo, para ser o espaço da inclusão da 
diversidade social, nas suas mais diferentes concepções étnicas, culturais e sociais. (ALMEIDA, 2000). 
 A dimensão social encontrada no âmbito escolar, assim como as diversas expressões da questão social 
promove o reconhecimento da necessidade de ações profissionais interdisciplinares que por sua vez culminam 
na presença de profissionais que não fazem parte, tradicionalmente, da escola.
A escola é um local propício para observarmos a diversidade humana e a heterogeneidade que a compõe. Quanto 
mais diversificado for um público a ser atendido, maior deverão ser as possibilidades e estratégias para alcançar 
suas necessidades e reconhecer suas potencialidades.
Incluir uma criança com deficiência em sala de aula atendendo às suas reais necessidades não é tarefa fácil, mas 
nem por isso deve deixar de acontecer, pois deverá ser resguardado o seu direito a condições de acesso e 

permanência na escola. 
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RESUMO 
Este artigo realizada uma breve retrospectiva acerca da política de educação inclusiva trazendo reflexões 
teóricas acerca da Inclusão escolar na sociedade brasileira. Considerando que a escola é um espaço de inclusão 
e não tem restrições de acesso para estudar. A escola é um ambiente que os alunos possam em igualdade 
participar, tendo condições de aprender, relacionar com os outros com suas necessidades e suas peculiaridades. 
A abordagem realizada neste artigo buscou demonstrar o contexto de que a educação é um direito de todos os 
cidadãos brasileiros. Esta assim faz parte de uma política pública, que deve buscar incentivar sistemas 
educacionais que sejam inclusivos quando se referem às etapas do ensino de forma que se viabilize o seu acesso 
pleno.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Escola; Alunos.

INTRODUÇÃO

Atualmente tem sido exigido da escola não só uma educação de qualidade, mas também que esta seja um espaço 
que responda às necessidades de cada ser humano, tendo como princípio a inclusão social. Busca-se uma 
escola para todos, independente de classe social, cor, sexo, etnia, idade. 
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: Quais 
as garantias legais da sociedade ao acesso a educação inclusiva? 
Sob a justificativa de que a política educacional deve respeitar o ser humano em suas diferenças e que possibilite 
a els estar na escola, interagir, socializar-se e aprender, podemos acreditar que as políticas estarão cumprindo o 
seu papel. 
O que se fez o objetivo deste artigo em abordar brevemente Política Educacional Brasileira, com ênfase na 
inclusão. que consequentemente se realizou em torno da educação, para pessoas com necessidades 
diferenciadas que nos levaram a análise da Educação Especial.
    
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Educação inclusiva é uma modalidade de educação que inclui alunos com qualquer tipo de deficiência ou 
transtorno, ou com altas habilidades em escolas de ensino regular. 
 A diversidade proposta pela escola inclusiva é proveitosa para todos. De um lado estão os alunos com 
deficiência, que usufruem de uma escola preparada para ajudá-los com o aprendizado e do outro, os demais 
alunos que aprendem a conviver com as diferenças de forma natural, a desenvolver o sentido de entre ajuda, o 
respeito e a paciência.
O público-alvo do Plano Nacional de Educação (PNE) no que diz respeito à educação inclusiva, são alunos com 
deficiência (intelectual, física, auditiva, visual e múltipla), com transtorno do espectro autista e com altas 
habilidades (superdotados).
A inclusão ajuda a combater o preconceito buscando o reconhecimento e a valorização das diferenças através da 
ênfase nas competências, capacidades e potencialidades de cada um.
Esse conceito tem como função a elaboração de métodos e recursos pedagógicos que sejam acessíveis a todos 
os alunos, quebrando assim as barreiras que poderiam vir a impedir a participação de um ou outro estudante por 
conta de sua respectiva individualidade.
Um dos objetivos da inclusão escolar é o de sensibilizar e envolver a sociedade, principalmente a comunidade 
escolar.

Inclusão escolar consiste na ideia de todas as pessoas terem acesso, de modo igualitário, ao sistema de ensino. 
Não é tolerado nenhum tipo de discriminação, seja de gênero, etnia, religião, classe social, condições físicas e 
psicológicas, etc.
Atualmente, o principal foco da inclusão escolar são as crianças e jovens portadores de necessidades 
educacionais especiais (NEE), que normalmente apresentam algum tipo de deficiência física ou psicológica.
A inclusão escolar prevê a integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes de aula 
regulares, compartilhando as mesmas experiências e aprendizados com os estudantes que não apresentam NEE, 
por exemplo.
A educação inclusiva foi implementada pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) no sistema de ensino 
brasileiro em 2003. Antes disso, o sistema educativo brasileiro ainda era segmentado em duas vertentes:
• Escola especial: para alunos com qualquer tipo de deficiência ou transtorno, ou com altas habilidades.
• Escola regular: para alunos que não tinham nenhum tipo de deficiência ou transtorno, e nem altas 
habilidades.
O Plano Nacional de Educação (PNE) atual integra os alunos que antes iriam para a escola especial na escola 
regular.
Atendimento Educacional Especializado
De acordo com o MEC, a educação inclusiva abrange todos os níveis de escolaridade (Educação infantil – Ensino 
superior) e dispõe de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para orientar professores e alunos quanto à 
utilização da metodologia.
É importante ressaltar que a escola especial não foi extinta. É nela que os alunos dispõem do AEE como 
complemento e apoio ao ensino regular, sempre que necessário, mas não como substituição da escola regular.
Desta forma, a educação especial deixou de ser uma modalidade substitutiva e passou a ser uma modalidade 
complementar, mas não deixou de existir.
Se além do que é oferecido pela escola inclusiva por padrão um aluno tiver necessidade de uma abordagem 
diferenciada para que seu aprendizado seja facilitado, podem ser requeridos recursos de NEE (necessidades 
educacionais especiais).
Esses recursos consistem em um acompanhamento direcionado, fora do horário normal que o aluno frequenta 
na escola inclusiva. Veja abaixo alguns dos recursos dos quais os alunos podem dispor, de acordo com as suas 
respectivas deficiências:
• Deficiência visual e auditiva: linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização (ex: Braille, 
LIBRAS).
• Deficiência intelectual: mediação para desenvolver estratégias de pensamento (ex.: comunicação 
alternativa).
• Deficiência física: adequação do material escolar e do ambiente físico (ex.: cadeiras, tecnologia 
assistiva).
• Transtorno do espectro autista (autismo): abordagens diferentes para adequação e orientação do 
comportamento (ex.: comunicação alternativa).
• Altas habilidades: aumento dos recursos educacionais e/ou aceleração de conteúdos.
O público-alvo da educação inclusiva é composto por alunos com deficiência (intelectual, física, auditiva, visual 
e múltipla), transtorno do espectro autista (autismo) e altas habilidades.

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
A política de educação no Brasil, desde sua concepção, foi desenhada de acordo com os interesses do capital, 
restritiva e excludente, beneficiava apenas aos que pudessem contribuir com o crescimento econômico do país. 
A educação nesse sentido assumiu uma função de difundir a lógica dominante, com isso, afastou do ambiente 
escolar quem tinha algum tipo de necessidade educacional especial, segregando esses indivíduos e 
impedindo-os de exercer seus direitos.
Publicado pelo Ministério Público Federal, em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), o 
decreto nº 5.296/04 propôs o documento O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da 
rede regular, objetivando propagar conceitos e diretivas para a inclusão, ratificando o direito e os benefícios da 
escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. 
A matrícula dos alunos com deficiência deverá ser feita pela família e a estruturação do espaço de ensino ficará 
a encargo da escola. 
A família, principalmente aquela detentora de um de seus membros com deficiência, ainda precisa ter consciência 
de que a Educação é um direito de todo cidadão, e de que, por isso, é sua responsabilidade matricular o filho na 
escola, para que este não tenha seus direitos violados. 
Ao compreender a educação como um direito de todos, vale ressaltar que ao evidenciar a educação inclusiva, a 
mesma é apresentada pelo Ministério da Educação (2014) como uma educação especial sendo “uma modalidade 
que perpassa os níveis, etapas e modalidades da educação brasileira e atende a educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, Ministério da Educação, 
2014). 
Sendo assim, conforme a Meta 4 do Plano Nacional de Educação:
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
(BRASIL, Ministério da Educação, 2014, p. 24).

Para garantir o direito de todos os alunos, independente da sua condição, de estarem juntos participando e 
aprendendo, sem ser discriminado, o Ministério da Educação apresenta a Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, que visa constituir políticas públicas promotoras de uma educação de 
qualidade para todos.
A Constituição Federal de 1988 tem como objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3° Inciso IV). 
Define no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 
No seu artigo 206, Inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como um 
dos princípios para o ensino e, garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).
O Plano Nacional de Educação- PNE, Lei n°10.172/2001, destaca que “o grande avanço que a década da educação 
deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.
A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) é um importante marco na luta em defesa da escola inclusiva e tem 
como ideia norteadora o direito à educação, considerando as características dos alunos, com uma proposta de 
pedagogia centrada na criança e que respeite suas limitações e potencialidades. 
Esse documento destaca ainda as necessidades de as escolas serem projetadas com adaptações na edificação, 
afirmando que as políticas públicas devem prover a formação de professores voltada para a inclusão.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é 
signatário, estabelece que os Estados Parte devam 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 de 
inclusão plena, adotando medidas para garantir que:
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e 
que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob 
alegação de deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em 
igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem (Art.24).
É dever do Estado oferecer ensino em escolas regulares para essas crianças. Atualmente muitas escolas já 
adotam a inclusão, mas infelizmente existem professores sem qualificação para trabalhar com criança especial. 
Algumas escolas oferecem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contra turno, com professores 
capacitados para ensinar as crianças com necessidades educacionais especiais (NEE).
A Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 
no art. 1º, em seu Parágrafo único, determina que o atendimento escolar desses alunos tenha início na educação 
infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, 
mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional 
especializado. 
 Também define, no art. 2º, que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.
Com o nascimento da Política Nacional de Educação Especial (PNEE), publicada em 1994, norteia o processo de 
integração instrucional , que condiciona o acesso às classes comuns do Ensino Regular àqueles que “[...] 
possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no 
mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (PNEE, 1994, p. 19). Após o advento da integração, surge a inclusão:
A inclusão é um movimento mais amplo e de natureza diferente ao da integração de alunos com deficiência ou de 
outros alunos com necessidades educacionais especiais. Na integração, o foco de atenção tem sido transformar 
a educação especial para apoiar a integração de alunos com deficiência na escola comum. Na inclusão, porém, o 
centro da atenção é transformar a educação comum para eliminar as barreiras que limitam a aprendizagem e 
participação de numerosos alunos e alunas. (BRASIL, 2005, p. 7). 
A PNEE constitui um grande avanço em relação à compreensão do papel da Educação Especial no processo de 
inclusão de alunos com deficiência, tendo como objetivo assegurar a inclusão escolar desses alunos, onde estes 
possam ter acesso ao ensino inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais 
pessoas na comunidade em que vivem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente tem sido exigido da escola não só uma educação de qualidade, mas também que esta seja um espaço 
que responda às necessidades de cada ser humano, tendo como princípio a inclusão social. Busca-se uma 
escola para todos. Independente de classe social, cor, sexo, etnia, idade. 
Dessa forma, a educação inclusiva propõe que pessoas com deficiência se efetivem enquanto ser de direitos e 
deveres, assim como todos nesse cotidiano escolar regular. 
Por sua vez, a escola deixaria de ser aquele suposto espaço homogêneo, para ser o espaço da inclusão da 
diversidade social, nas suas mais diferentes concepções étnicas, culturais e sociais. (ALMEIDA, 2000). 
 A dimensão social encontrada no âmbito escolar, assim como as diversas expressões da questão social 
promove o reconhecimento da necessidade de ações profissionais interdisciplinares que por sua vez culminam 
na presença de profissionais que não fazem parte, tradicionalmente, da escola.
A escola é um local propício para observarmos a diversidade humana e a heterogeneidade que a compõe. Quanto 
mais diversificado for um público a ser atendido, maior deverão ser as possibilidades e estratégias para alcançar 
suas necessidades e reconhecer suas potencialidades.
Incluir uma criança com deficiência em sala de aula atendendo às suas reais necessidades não é tarefa fácil, mas 
nem por isso deve deixar de acontecer, pois deverá ser resguardado o seu direito a condições de acesso e 

permanência na escola. 
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RESUMO
Este artigo visa trazer uma abordagem reflexiva a respeito da organização do espaço escolar como um 
importante aspecto que qualifica o processo de aprendizagem desde que pensado e organizado de maneira 
coerente com a concepção pedagógica da unidade escolar. Considerando que, na Educação infantil, a ludicidade 
deve permear todas as propostas devido às especificidades da faixa etária atendida, é de fundamental 
importância que os educadores planejem os ambientes de maneira a despertar a curiosidade, a investigação e 
experiências que estimulem as múltiplas linguagens pelas quais as crianças exploram o ambiente e fazem suas 
descobertas em relação a si mesmas, ao outro e ao mundo, sendo imprescindível sua autonomia em relação às 
suas escolhas, respeitando seu nível de desenvolvimento e desafiando-as na busca de novos conhecimentos, 
reelaborando assim as hipóteses que já possuem sobre as coisas, as pessoas, o mundo.

Palavras-chave: Espaço; Ludicidade; Aprendizagem; Autonomia.
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a concepção de criança considerando seu protagonismo no processo educativo, é de 
fundamental importância que se repense o ambiente escolar oferecendo espaços que garantam sua autonomia 
nas escolhas e uma diversidade de propostas que sejam pertinentes às peculiaridades dessa faixa etária, seus 
interesses e suas formas de explorar, experimentar, experenciar e se apropriar de novos conhecimentos.
Essa organização do espaço que é oferecido à criança deve permiti-la sentir-se parte dele, deve ser construído e 
compartilhado com ela, valorizando, inclusive, as diferentes relações que se estabelecem dentro dele.
Sendo assim, é preciso buscar não somente nas teorias pedagógicas ou na literatura, mas também na legislação, 
idéias que fundamentem e garantam que as escolas possam redefinir os espaços conforme o currículo da 
Educação Infantil, considerando as especificidades que essa etapa apresenta.
As mudanças de paradigmas necessárias, muitas vezes, esbarram não somente em barreiras 
físicas/arquitetônicas, mas também nessa concepção de educação e de criança que as escolas, os educadores e 
a sociedade têm em relação aos conteúdos/currículo, materiais, interações, organização e planejamento 
pedagógico bem como os resultados esperados nesse processo de ensino-aprendizagem. O protagonismo 
infantil nesse processo vem avançando, mas ainda se percebe uma certa resistência, refletindo resquícios de 
concepções educativas mais conservadoras.
Nesse sentido, o espaço pode proporcionar ou não à criança, as múltiplas formas de expressão pelos usos de 
linguagens e suas formas de criação, dependendo da concepção de educação da escola e/ou da sociedade.
A qualidade da aprendizagem, entre outros aspectos, está diretamente ligada ao ambiente em que ela ocorre e à 
forma como o aluno/criança interage com os estímulos que esse espaço oferece. 
A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para iniciar a reflexão sobre a qualidade no atendimento às crianças devemos pensar nas especificidades das 
Instituições de Educação Infantil, assim como ressalta Faria (2007), como, por exemplo, a questão do espaço 
físico que deve levar em consideração todas as dimensões humanas: o imaginário, o lúdico, o artístico, o afetivo, 
o cognitivo, etc. Isto logo indica que, quando pensamos em crianças, principalmente as menores, pensamos em 
oferecer condições para que elas se desenvolvam de maneira integral e tais condições devem ser pensadas de 
acordo com a faixa etária a ser atendida em suas necessidades mais profundas.
A creche e a pré-escola são instituições educativas destinadas a promover o desenvolvimento integral das 
crianças até 5 anos de idade, conceito  fundamentado em lei conforme o art.29 da LDB: “A educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança (...) em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. (BRASIL, 
2001, p.18)
O ambiente é chamado por Gandini (1999), como “terceiro educador” e precisa também ser flexível, atualizado e 
sensível às necessidades dos seus protagonistas. Ele deve contar com elementos que condicionam, mas 
também são condicionados pelas ações exercidas pelos indivíduos que nele atuam.

Faria (2007), defende  uma pedagogia de educação infantil que garanta o direito à infância frente a essa 
diversidade cultural e consequentemente a organização do espaço, considerando, prioritariamente, o interesse 
da criança, atendendo às especificidades da sua demanda, possibilitando a criação de  uma identidade cultural 
do grupo atendido. Para isso, deverá organizar o espaço de acordo com seus objetivos, superando os modelos 
tradicionais e imutáveis até então oferecidos.
 “(...) o espaço físico de qualquer tipo de centro de educação infantil precisa tornar-se um ambiente, isto é, 
ambientando crianças e adultos (...) permitindo emergir as múltiplas dimensões humanas, as diversas formas de 
expressão, o imprevisto, os saberes espontâneos infantis” (FARIA, 2007, p.70-71). 

                               Entre essas dimensões humanas ela destaca a lúdica, a artística, a fantasia, a imaginação, etc.
Seguindo essa abordagem sobre a constituição do espaço escolar, Gobbi (2010), acredita que o valor cultural e 
artístico dos diferentes grupos sociais estão representados na forma como esse espaço é organizado, nos 
materiais com os quais as crianças brincam e criam desenhos, esculturas, danças, pinturas e, por isso, 
precisamos conhecer quem são as crianças com as quais lidamos, o que elas pensam, o que possuem de 
experiências e vivências dentro e fora do âmbito escolar, seus hábitos e gostos, enfim, que a diversidade cultural 
seja incorporada ao cotidiano infantil no interior das unidades educacionais, realidade dentro da realidade 
atendida.
Segundo Ambrogi (2011), a partir do momento em que a concepção de educação coloca a criança e sua forma de 
aprender como foco da prática pedagógica, começa também uma reflexão acerca do espaço à criação e 
expressão dessa criança. Tais ideias, iniciadas no final do século XIX e início do XX, contaram com estudos de 
grandes filósofos da educação como Rousseau, Froebel, Montessori, Freinet, Dewey, etc, que defenderam a 
aprendizagem resultante da ação do indivíduo sobre o seu meio.
Ela ressalta que nas ideias defendidas por Freinet sobre o jardim de infância, o espaço da escola deve ser mais 
livre, múltiplo, repleto de trocas entre grupos de crianças durante as “aulas passeio”. Além dessa liberdade no 
uso do espaço, há a questão da adequação do mobiliário estudada por Montessori, que apontou em suas 
pesquisas a importância dessa adequação para desenvolver a autonomia para a manipulação dos materiais 
disponibilizados e a autogestão das atividades propostas e do tempo para realizá-las. 
Esses estudos trouxeram, conforme Ambrogi (2011), uma mudança de concepção sobre o espaço educativo. Em 
uma visão mais tradicional, esse espaço imobilizava as crianças, instruindo-as à obediência e à autorização para 
movimentar-se de uma forma regulada. 
Ela considera que o uso do espaço está vinculado à concepção de cultura de um momento histórico, no modo de 
organizar os espaços e os momentos para o aprender, conforme os sujeitos que se pretende formar, isto é, a 
ideologia dominante também está contida nos espaços educativos tanto no teoria pedagógica como na sua 
arquitetura.
O espaço, segundo Faria (2007), deve oportunizar ambientes de vida em contexto educativo, onde as crianças 
pequenas possam expressar de maneira intensa as suas linguagens, conviver com as diferenças e construir sua 
identidade, autonomia e sentido de pertencimento, o que ela considera uma especificidade infantil.
Em defesa de uma concepção de liberdade de expressão e criação, há de ser considerada a brincadeira como a 
busca pela livre expressão, pela possibilidade de testar sem compromisso com resultados, onde são muitas as 
possibilidades e pontos de vista.
Para a autora, os princípios norteadores entre o espaço institucional e o potencializar a expressão infantil devem 
observar como a criança se organiza, o que a favorece em termos de exploração e criação, já que, muitas vezes 
o espaço é organizado segundo uma lógica do adulto que nem sempre favorece as crianças. 
Portanto, o espaço para o aprender deve proporcionar experiências em que haja processos inteiros, sem a 
fragmentação ou a burocratização do conhecimento, mas sim um ambiente promotor de descobertas para 
crianças e adultos.
A intencionalidade educativa deve constar em cada um dos espaços escolares e, superar, conforme defendido 
por Faria (2007), os resquícios escolarizantes (alfabetizante, disciplinas, conteúdos fragmentados, educação 
centrada na professora, etc.) ou assistencialistas (o que não deve confundir-se com cuidado/educação).
Sobre esse aspecto, Dalhberg, Moss e Pence (2003), reforçam que o desafio é proporcionar um espaço em que 
novas possibilidades possam ser exploradas e entendidas por meio da ampliação de modos de conhecimento 
reflexivos e críticos, por intermédio da construção ao invés da reprodução de conhecimento, capacitando as 
crianças para trabalhar com criatividade a fim de perceber as possibilidades e lidar com a ansiedade.
Conforme Ambrogi (2011), a proposta pedagógica voltada à criação e à exploração de múltiplas linguagens 
torna-se um espaço agradável quando os materiais ficam à disposição das crianças, a organização das atividades 
possibilita alternativas de agrupamentos e de atendimento às necessidades individuais e permite a manipulação 
desses materiais com diferentes propósitos, utilizando, por exemplo, água, fogo, terra e ar, e que favorece , 
segundo Faria (2007),  o desenvolvimento de um importante objetivo pedagógico que é o sentido de 
pertencimento à natureza.
Os espaços que são promotores de autonomia e descoberta devem ser projetados, segundo a autora (2011), de 
maneira funcional, para, assim, gerar a organização das crianças e dos adultos que deles se utilizam. Para tanto, 
deve ser refletida entre todos os envolvidos, já que a instituição de educação infantil, por ser um espaço de 
vivências, experiências, aprendizagens conta com uma rica diversidade que pode ser ainda mais enriquecida 
quando os familiares acompanham as vivências e as produções das crianças, sendo bastante interessante a 
exposição dos trabalhos e projetos desenvolvidos pelos alunos.
Ela afirma que os espaços são reveladores dos projetos educativos que sustentam e da observação das 
dinâmicas proporcionadas. São indicadores da coerência entre a proposta educativa e a sua efetivação. 
Outra consideração importante ressaltada pela autora são os aspectos da legislação que regulamenta a 
metragem dos espaços para a instalação de uma unidade de educação infantil (BRASIL, 2006), garantindo as 
condições necessárias para o desenvolvimento de propostas singulares a essa faixa etária. 

Conforme o documento, os ambientes variados podem favorecer diferentes tipos de interações e o professor tem 
papel importante como organizador dos espaços onde ocorre o processo educacional. Esse trabalho deve 
basear-se na escuta, no diálogo e na observação das necessidades e interesses das crianças, transformando-os 
em objetivos pedagógicos.
Para tanto, deve-se ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, em busca da construção de um ambiente 
promotor de aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagens, e que facilite a interação 
criança-criança, criança-adulto e deles com o meio ambiente. “O espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, 
“brincável”, explorável, transformável, e acessível para todos” (BRASIL, 2006, p.10).
Outros termos referentes ao espaço são a flexibilidade e a versalitilade trazidos por Faria (2007), quando trata dos 
ambientes como possibilidades de criação a partir de diferentes organizações: em pequenos ou grandes grupos, 
com e sem a presença do adulto, atividades de contenção, expansão, fantasia, atividades para movimentos, para 
acesso à informações, para brincadeira, sendo este último, um direito diretamente ligado ao direito à infância!
Malaguzzi também defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são 
feitos em Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos 
variados espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos 
para a realização de seus projetos de interesse.
Para Ambrogi (2011), falar de espaço educativo é pensar em uma concepção de educação representada na 
materialidade do espaço e, especialmente, de seus usos e pensar sobre ele exige o conhecimento sobre os 
sujeitos que dele se utilizarão, suas finalidades e o tipo de concepção de formação de homem a que irá servir. 
Portanto, a partir do que se tenha por objetivo em uma ação educativa, a configuração do espaço contribuirá para 
o sucesso da proposta, ou impedirá que ela ocorra de forma adequada. 
No entanto, é preciso pensar no conjunto de espaços que as instituições de educação infantil devem possuir, 
possibilitando à criança explorá-los como, por exemplo, com propostas de atividades em que as crianças 
experimentem diferentes maneiras de criar, percebam os ambientes e suas possibilidades de uso.
A autora acima citada atenta para a escolarização dos materiais disponibilizados para o “fazer arte” das crianças, 
por exemplo, afirmando que não é necessário utilizar apenas materiais industrializados e que o interessante é 
fazer a adequação de vários tipos de suportes e objetos. 
Uma dessas ideias é a defesa de que todo mundo é sensível aos tons e cores, tem tato seguro e reage ao espaço 
etc, o que significa que participam, por natureza, de experiências sensoriais, as quais podem ser enriquecidas 
com ambientes organizados pensando na exploração e experimentação. 
Tanto os materiais como as propostas devem proporcionar amplos e diversos contextos em que a criança utilize 
seu potencial criativo, sem limites ou comandas que direcione os resultados.
Além do contato com diferentes materiais, é preciso que haja a interação com o outro para que diferentes 
capacidades sejam internalizadas ampliando seu repertório e tornando a criança capaz de formular novas 
possibilidades.
Para pensar nas linguagens de expressão das crianças, Ambrogi (2011) afirma que deve-se pensar nos espaços 
em que elas acontecem e o quanto esses lugares abrem ou fecham as possibilidades de efetivá-las. 
Sobre o uso dos espaços e disposição dos materiais, Gandini (1999) trata, a exemplo de Reggio Emília, a 
importância da acessibilidade dos materiais para garantir a autonomia das crianças para realizar seus projetos. 
Então, elas encontram à disposição, materiais e ferramentas colocados em prateleiras organizadas pelo 
professor, facilitando o uso e escolhas.
Faria (2007) levantou diversas questões sobre como o espaço da escola de educação infantil vem sendo 
organizado, mas transformarei aqui suas perguntas em afirmações que ressaltam a melhoria na qualidade desses 
espaços se oferecerem: ambiente para fazer experiências com os quatro elementos (terra, fogo, ar e água); 
espaços ao ar livre, com sobra e também cobertos para os dias de chuva; ambientes desafiadores do ponto de 
vista da curiosidade infantil; flexibilidade para as crianças escolherem as atividades que querem realizar; 
possibilidade de variar a formação de grupos de trabalho; espaços para brincar; espaço em que a criança possa 
ficar sozinha em segurança quando necessitar; local adequado para criação de ambientes fictícios; lugar 
acessível para expor as produções das crianças; local para a construção de “engenhocas”; flexibilidade de 
espaços para o desenvolvimento de atividades em diferentes ritmos (nem tudo precisa ser terminado junto e nem 
no mesmo dia!); ambientes que possam ser montados e desmontados pelas crianças conforme a necessidade de 
uso; comunicação entre os espaços internos e externos; tamanho adequado ao número de ocupantes/usuários, 
enfim, é uma gama enorme de questões que, para a autora, revelam o respeito aos direitos fundamentais das 
crianças.
Conforme BRASIL (2009), os espaços devem proporcionar o registro e a divulgação dos projetos educativos 
desenvolvidos e das produções infantis. Desenhos, fotos, objetos em diferentes dimensões, materiais escritos e 
imagens de manifestações da expressão infantil estimulam as trocas e novas iniciativas, demonstram resultados 
do trabalho realizado e constituem um acervo precioso da instituição.
A documentação também é defendida por Gandini (1999), na medida em que é vista como um aspecto importante 
para o diálogo entre crianças, professores e comunidade. É uma forma de comunicar as experiências 
desenvolvidas e, por isso, contam com fotos, transcrição de comentários das crianças e descrição das etapas de 
determinado projeto. Além de enriquecer o ambiente, é uma forma de valorizar o trabalho realizado dando a ele 
seu verdadeiro significado.
Perante as reflexões apresentadas até então, vale relatar uma experiência que tem dado bons resultados com a 
diversificação da organização do espaço escolar, compartilhada por Pontes (2005), onde ela revela que mudanças 
nas práticas, posturas e olhares dos educadores, qualificaram o processo educativo de crianças de uma escola 
de São Paulo, por exemplo. 
Conforme seu relato, a aprendizagem ativa se dá pela relação entre os integrantes envolvidos no processo, o 
meio/espaço e tempo em que elas ocorrem, das interações com pessoas, materiais e idéias, retirando um 
significado dessas experiências diretas e imediatas, pois partem dos interesses das crianças, das escolhas que 

elas fazem, já que lhes são dadas oportunidades de exploração com todos os seus sentidos. Os 
adultos/educadores, planejam os espaços externos (pátio, galpão, parque, refeitório, etc) e internos (salas) de 
modo a estimular a criatividade, instigar a investigação e pesquisa e explorar as diversas linguagens através das 
quais as crianças possam fazer suas descobertas e adquirir novos conhecimentos. Os adultos precisam perceber 
as intenções das crianças para assim, organizar os espaços preparando os materiais de modo que fiquem 
acessíveis a elas dando mais autonomia ao processo individual e também coletivo nos trabalhos em pequenos 
grupos.
Nas salas de aula, a idéia de “cantos”, incluiu a área de Linguagem oral (rodas de conversa, tomada de decisões 
coletivas, construção de regras, contação de histórias, etc), escrita (jogos de letras, materiais e suportes como 
papel, lápis, borracha, canetas, revistas e outros materiais impressos), arte (giz, tinta, pincéis, tesoura, cola, 
papéis diversos, sucata, obras de arte, etc), computadores, livros/história (cantinho com tapete, fantoches, livros, 
gibis, etc), jogos (encaixe, cartas, blocos de construção, quebra-cabeça, etc), brinquedos 
(simbólicos/faz-de-conta). Perto do refeitório, um canto de música, movimento, carpintaria e ateliê.
Em todas essas propostas, as crianças interagem ativamente com os materiais nos diferentes espaços, tendo os 
adultos, a responsabilidade de apoiarem-nas, supervisionando e mediando os trabalhos, respeitando o ritmo de 
cada uma delas. A partir das observações feitas, o educador repensa as propostas e as intervenções necessárias 
para que haja avanço nas aprendizagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança constrói seu conhecimento a partir das relações estabelecidas entre o meio, as pessoas, o espaço e as 
possibilidades que encontra para experimentar e descobrir o mundo. O oferecimento de situações lúdicas, 
dinâmicas e “livres” para atuar, deixa as crianças com canais abertos para novas aprendizagens, as conexões 
entre seus conhecimentos e o que o meio lhe oferece tornam-se mais significativos, pois envolve um processo 
criativo, onde há envolvimento e intercâmbio de informações ao invés da imposição de conteúdos considerados 
importantes para os adultos.
Portanto, quando pensamos em qualificar a educação oferecida às crianças, deve-se pensar não somente no 
currículo, nos conteúdos, mas sim no processo de aprendizagem que, em se tratando de crianças e Educação 
Infantil, precisa considerar suas especificidades em relação à maneira de explorar e fazer conexões utilizando 
todos os seus sentidos, através do seu potencial criativo e das múltiplas linguagens com as quais se relacionam 
com o mundo. Nesse sentido, o educador deve mediar esse processo, organizando os espaços e materiais de 
forma que o protagonismo infantil esteja presente, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e 
favorecendo uma interação ativa e autônoma da criança com esse ambiente que lhe proporcionará novos 
desafios e descobertas em seus aspectos físico, cognotivo, emocional e social, ou seja, considerando seu 
desenvolvimento de maneira integral.
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RESUMO
Este artigo visa trazer uma abordagem reflexiva a respeito da organização do espaço escolar como um 
importante aspecto que qualifica o processo de aprendizagem desde que pensado e organizado de maneira 
coerente com a concepção pedagógica da unidade escolar. Considerando que, na Educação infantil, a ludicidade 
deve permear todas as propostas devido às especificidades da faixa etária atendida, é de fundamental 
importância que os educadores planejem os ambientes de maneira a despertar a curiosidade, a investigação e 
experiências que estimulem as múltiplas linguagens pelas quais as crianças exploram o ambiente e fazem suas 
descobertas em relação a si mesmas, ao outro e ao mundo, sendo imprescindível sua autonomia em relação às 
suas escolhas, respeitando seu nível de desenvolvimento e desafiando-as na busca de novos conhecimentos, 
reelaborando assim as hipóteses que já possuem sobre as coisas, as pessoas, o mundo.

Palavras-chave: Espaço; Ludicidade; Aprendizagem; Autonomia.
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a concepção de criança considerando seu protagonismo no processo educativo, é de 
fundamental importância que se repense o ambiente escolar oferecendo espaços que garantam sua autonomia 
nas escolhas e uma diversidade de propostas que sejam pertinentes às peculiaridades dessa faixa etária, seus 
interesses e suas formas de explorar, experimentar, experenciar e se apropriar de novos conhecimentos.
Essa organização do espaço que é oferecido à criança deve permiti-la sentir-se parte dele, deve ser construído e 
compartilhado com ela, valorizando, inclusive, as diferentes relações que se estabelecem dentro dele.
Sendo assim, é preciso buscar não somente nas teorias pedagógicas ou na literatura, mas também na legislação, 
idéias que fundamentem e garantam que as escolas possam redefinir os espaços conforme o currículo da 
Educação Infantil, considerando as especificidades que essa etapa apresenta.
As mudanças de paradigmas necessárias, muitas vezes, esbarram não somente em barreiras 
físicas/arquitetônicas, mas também nessa concepção de educação e de criança que as escolas, os educadores e 
a sociedade têm em relação aos conteúdos/currículo, materiais, interações, organização e planejamento 
pedagógico bem como os resultados esperados nesse processo de ensino-aprendizagem. O protagonismo 
infantil nesse processo vem avançando, mas ainda se percebe uma certa resistência, refletindo resquícios de 
concepções educativas mais conservadoras.
Nesse sentido, o espaço pode proporcionar ou não à criança, as múltiplas formas de expressão pelos usos de 
linguagens e suas formas de criação, dependendo da concepção de educação da escola e/ou da sociedade.
A qualidade da aprendizagem, entre outros aspectos, está diretamente ligada ao ambiente em que ela ocorre e à 
forma como o aluno/criança interage com os estímulos que esse espaço oferece. 
A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para iniciar a reflexão sobre a qualidade no atendimento às crianças devemos pensar nas especificidades das 
Instituições de Educação Infantil, assim como ressalta Faria (2007), como, por exemplo, a questão do espaço 
físico que deve levar em consideração todas as dimensões humanas: o imaginário, o lúdico, o artístico, o afetivo, 
o cognitivo, etc. Isto logo indica que, quando pensamos em crianças, principalmente as menores, pensamos em 
oferecer condições para que elas se desenvolvam de maneira integral e tais condições devem ser pensadas de 
acordo com a faixa etária a ser atendida em suas necessidades mais profundas.
A creche e a pré-escola são instituições educativas destinadas a promover o desenvolvimento integral das 
crianças até 5 anos de idade, conceito  fundamentado em lei conforme o art.29 da LDB: “A educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança (...) em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. (BRASIL, 
2001, p.18)
O ambiente é chamado por Gandini (1999), como “terceiro educador” e precisa também ser flexível, atualizado e 
sensível às necessidades dos seus protagonistas. Ele deve contar com elementos que condicionam, mas 
também são condicionados pelas ações exercidas pelos indivíduos que nele atuam.

Faria (2007), defende  uma pedagogia de educação infantil que garanta o direito à infância frente a essa 
diversidade cultural e consequentemente a organização do espaço, considerando, prioritariamente, o interesse 
da criança, atendendo às especificidades da sua demanda, possibilitando a criação de  uma identidade cultural 
do grupo atendido. Para isso, deverá organizar o espaço de acordo com seus objetivos, superando os modelos 
tradicionais e imutáveis até então oferecidos.
 “(...) o espaço físico de qualquer tipo de centro de educação infantil precisa tornar-se um ambiente, isto é, 
ambientando crianças e adultos (...) permitindo emergir as múltiplas dimensões humanas, as diversas formas de 
expressão, o imprevisto, os saberes espontâneos infantis” (FARIA, 2007, p.70-71). 

                               Entre essas dimensões humanas ela destaca a lúdica, a artística, a fantasia, a imaginação, etc.
Seguindo essa abordagem sobre a constituição do espaço escolar, Gobbi (2010), acredita que o valor cultural e 
artístico dos diferentes grupos sociais estão representados na forma como esse espaço é organizado, nos 
materiais com os quais as crianças brincam e criam desenhos, esculturas, danças, pinturas e, por isso, 
precisamos conhecer quem são as crianças com as quais lidamos, o que elas pensam, o que possuem de 
experiências e vivências dentro e fora do âmbito escolar, seus hábitos e gostos, enfim, que a diversidade cultural 
seja incorporada ao cotidiano infantil no interior das unidades educacionais, realidade dentro da realidade 
atendida.
Segundo Ambrogi (2011), a partir do momento em que a concepção de educação coloca a criança e sua forma de 
aprender como foco da prática pedagógica, começa também uma reflexão acerca do espaço à criação e 
expressão dessa criança. Tais ideias, iniciadas no final do século XIX e início do XX, contaram com estudos de 
grandes filósofos da educação como Rousseau, Froebel, Montessori, Freinet, Dewey, etc, que defenderam a 
aprendizagem resultante da ação do indivíduo sobre o seu meio.
Ela ressalta que nas ideias defendidas por Freinet sobre o jardim de infância, o espaço da escola deve ser mais 
livre, múltiplo, repleto de trocas entre grupos de crianças durante as “aulas passeio”. Além dessa liberdade no 
uso do espaço, há a questão da adequação do mobiliário estudada por Montessori, que apontou em suas 
pesquisas a importância dessa adequação para desenvolver a autonomia para a manipulação dos materiais 
disponibilizados e a autogestão das atividades propostas e do tempo para realizá-las. 
Esses estudos trouxeram, conforme Ambrogi (2011), uma mudança de concepção sobre o espaço educativo. Em 
uma visão mais tradicional, esse espaço imobilizava as crianças, instruindo-as à obediência e à autorização para 
movimentar-se de uma forma regulada. 
Ela considera que o uso do espaço está vinculado à concepção de cultura de um momento histórico, no modo de 
organizar os espaços e os momentos para o aprender, conforme os sujeitos que se pretende formar, isto é, a 
ideologia dominante também está contida nos espaços educativos tanto no teoria pedagógica como na sua 
arquitetura.
O espaço, segundo Faria (2007), deve oportunizar ambientes de vida em contexto educativo, onde as crianças 
pequenas possam expressar de maneira intensa as suas linguagens, conviver com as diferenças e construir sua 
identidade, autonomia e sentido de pertencimento, o que ela considera uma especificidade infantil.
Em defesa de uma concepção de liberdade de expressão e criação, há de ser considerada a brincadeira como a 
busca pela livre expressão, pela possibilidade de testar sem compromisso com resultados, onde são muitas as 
possibilidades e pontos de vista.
Para a autora, os princípios norteadores entre o espaço institucional e o potencializar a expressão infantil devem 
observar como a criança se organiza, o que a favorece em termos de exploração e criação, já que, muitas vezes 
o espaço é organizado segundo uma lógica do adulto que nem sempre favorece as crianças. 
Portanto, o espaço para o aprender deve proporcionar experiências em que haja processos inteiros, sem a 
fragmentação ou a burocratização do conhecimento, mas sim um ambiente promotor de descobertas para 
crianças e adultos.
A intencionalidade educativa deve constar em cada um dos espaços escolares e, superar, conforme defendido 
por Faria (2007), os resquícios escolarizantes (alfabetizante, disciplinas, conteúdos fragmentados, educação 
centrada na professora, etc.) ou assistencialistas (o que não deve confundir-se com cuidado/educação).
Sobre esse aspecto, Dalhberg, Moss e Pence (2003), reforçam que o desafio é proporcionar um espaço em que 
novas possibilidades possam ser exploradas e entendidas por meio da ampliação de modos de conhecimento 
reflexivos e críticos, por intermédio da construção ao invés da reprodução de conhecimento, capacitando as 
crianças para trabalhar com criatividade a fim de perceber as possibilidades e lidar com a ansiedade.
Conforme Ambrogi (2011), a proposta pedagógica voltada à criação e à exploração de múltiplas linguagens 
torna-se um espaço agradável quando os materiais ficam à disposição das crianças, a organização das atividades 
possibilita alternativas de agrupamentos e de atendimento às necessidades individuais e permite a manipulação 
desses materiais com diferentes propósitos, utilizando, por exemplo, água, fogo, terra e ar, e que favorece , 
segundo Faria (2007),  o desenvolvimento de um importante objetivo pedagógico que é o sentido de 
pertencimento à natureza.
Os espaços que são promotores de autonomia e descoberta devem ser projetados, segundo a autora (2011), de 
maneira funcional, para, assim, gerar a organização das crianças e dos adultos que deles se utilizam. Para tanto, 
deve ser refletida entre todos os envolvidos, já que a instituição de educação infantil, por ser um espaço de 
vivências, experiências, aprendizagens conta com uma rica diversidade que pode ser ainda mais enriquecida 
quando os familiares acompanham as vivências e as produções das crianças, sendo bastante interessante a 
exposição dos trabalhos e projetos desenvolvidos pelos alunos.
Ela afirma que os espaços são reveladores dos projetos educativos que sustentam e da observação das 
dinâmicas proporcionadas. São indicadores da coerência entre a proposta educativa e a sua efetivação. 
Outra consideração importante ressaltada pela autora são os aspectos da legislação que regulamenta a 
metragem dos espaços para a instalação de uma unidade de educação infantil (BRASIL, 2006), garantindo as 
condições necessárias para o desenvolvimento de propostas singulares a essa faixa etária. 

Conforme o documento, os ambientes variados podem favorecer diferentes tipos de interações e o professor tem 
papel importante como organizador dos espaços onde ocorre o processo educacional. Esse trabalho deve 
basear-se na escuta, no diálogo e na observação das necessidades e interesses das crianças, transformando-os 
em objetivos pedagógicos.
Para tanto, deve-se ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, em busca da construção de um ambiente 
promotor de aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagens, e que facilite a interação 
criança-criança, criança-adulto e deles com o meio ambiente. “O espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, 
“brincável”, explorável, transformável, e acessível para todos” (BRASIL, 2006, p.10).
Outros termos referentes ao espaço são a flexibilidade e a versalitilade trazidos por Faria (2007), quando trata dos 
ambientes como possibilidades de criação a partir de diferentes organizações: em pequenos ou grandes grupos, 
com e sem a presença do adulto, atividades de contenção, expansão, fantasia, atividades para movimentos, para 
acesso à informações, para brincadeira, sendo este último, um direito diretamente ligado ao direito à infância!
Malaguzzi também defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são 
feitos em Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos 
variados espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos 
para a realização de seus projetos de interesse.
Para Ambrogi (2011), falar de espaço educativo é pensar em uma concepção de educação representada na 
materialidade do espaço e, especialmente, de seus usos e pensar sobre ele exige o conhecimento sobre os 
sujeitos que dele se utilizarão, suas finalidades e o tipo de concepção de formação de homem a que irá servir. 
Portanto, a partir do que se tenha por objetivo em uma ação educativa, a configuração do espaço contribuirá para 
o sucesso da proposta, ou impedirá que ela ocorra de forma adequada. 
No entanto, é preciso pensar no conjunto de espaços que as instituições de educação infantil devem possuir, 
possibilitando à criança explorá-los como, por exemplo, com propostas de atividades em que as crianças 
experimentem diferentes maneiras de criar, percebam os ambientes e suas possibilidades de uso.
A autora acima citada atenta para a escolarização dos materiais disponibilizados para o “fazer arte” das crianças, 
por exemplo, afirmando que não é necessário utilizar apenas materiais industrializados e que o interessante é 
fazer a adequação de vários tipos de suportes e objetos. 
Uma dessas ideias é a defesa de que todo mundo é sensível aos tons e cores, tem tato seguro e reage ao espaço 
etc, o que significa que participam, por natureza, de experiências sensoriais, as quais podem ser enriquecidas 
com ambientes organizados pensando na exploração e experimentação. 
Tanto os materiais como as propostas devem proporcionar amplos e diversos contextos em que a criança utilize 
seu potencial criativo, sem limites ou comandas que direcione os resultados.
Além do contato com diferentes materiais, é preciso que haja a interação com o outro para que diferentes 
capacidades sejam internalizadas ampliando seu repertório e tornando a criança capaz de formular novas 
possibilidades.
Para pensar nas linguagens de expressão das crianças, Ambrogi (2011) afirma que deve-se pensar nos espaços 
em que elas acontecem e o quanto esses lugares abrem ou fecham as possibilidades de efetivá-las. 
Sobre o uso dos espaços e disposição dos materiais, Gandini (1999) trata, a exemplo de Reggio Emília, a 
importância da acessibilidade dos materiais para garantir a autonomia das crianças para realizar seus projetos. 
Então, elas encontram à disposição, materiais e ferramentas colocados em prateleiras organizadas pelo 
professor, facilitando o uso e escolhas.
Faria (2007) levantou diversas questões sobre como o espaço da escola de educação infantil vem sendo 
organizado, mas transformarei aqui suas perguntas em afirmações que ressaltam a melhoria na qualidade desses 
espaços se oferecerem: ambiente para fazer experiências com os quatro elementos (terra, fogo, ar e água); 
espaços ao ar livre, com sobra e também cobertos para os dias de chuva; ambientes desafiadores do ponto de 
vista da curiosidade infantil; flexibilidade para as crianças escolherem as atividades que querem realizar; 
possibilidade de variar a formação de grupos de trabalho; espaços para brincar; espaço em que a criança possa 
ficar sozinha em segurança quando necessitar; local adequado para criação de ambientes fictícios; lugar 
acessível para expor as produções das crianças; local para a construção de “engenhocas”; flexibilidade de 
espaços para o desenvolvimento de atividades em diferentes ritmos (nem tudo precisa ser terminado junto e nem 
no mesmo dia!); ambientes que possam ser montados e desmontados pelas crianças conforme a necessidade de 
uso; comunicação entre os espaços internos e externos; tamanho adequado ao número de ocupantes/usuários, 
enfim, é uma gama enorme de questões que, para a autora, revelam o respeito aos direitos fundamentais das 
crianças.
Conforme BRASIL (2009), os espaços devem proporcionar o registro e a divulgação dos projetos educativos 
desenvolvidos e das produções infantis. Desenhos, fotos, objetos em diferentes dimensões, materiais escritos e 
imagens de manifestações da expressão infantil estimulam as trocas e novas iniciativas, demonstram resultados 
do trabalho realizado e constituem um acervo precioso da instituição.
A documentação também é defendida por Gandini (1999), na medida em que é vista como um aspecto importante 
para o diálogo entre crianças, professores e comunidade. É uma forma de comunicar as experiências 
desenvolvidas e, por isso, contam com fotos, transcrição de comentários das crianças e descrição das etapas de 
determinado projeto. Além de enriquecer o ambiente, é uma forma de valorizar o trabalho realizado dando a ele 
seu verdadeiro significado.
Perante as reflexões apresentadas até então, vale relatar uma experiência que tem dado bons resultados com a 
diversificação da organização do espaço escolar, compartilhada por Pontes (2005), onde ela revela que mudanças 
nas práticas, posturas e olhares dos educadores, qualificaram o processo educativo de crianças de uma escola 
de São Paulo, por exemplo. 
Conforme seu relato, a aprendizagem ativa se dá pela relação entre os integrantes envolvidos no processo, o 
meio/espaço e tempo em que elas ocorrem, das interações com pessoas, materiais e idéias, retirando um 
significado dessas experiências diretas e imediatas, pois partem dos interesses das crianças, das escolhas que 

elas fazem, já que lhes são dadas oportunidades de exploração com todos os seus sentidos. Os 
adultos/educadores, planejam os espaços externos (pátio, galpão, parque, refeitório, etc) e internos (salas) de 
modo a estimular a criatividade, instigar a investigação e pesquisa e explorar as diversas linguagens através das 
quais as crianças possam fazer suas descobertas e adquirir novos conhecimentos. Os adultos precisam perceber 
as intenções das crianças para assim, organizar os espaços preparando os materiais de modo que fiquem 
acessíveis a elas dando mais autonomia ao processo individual e também coletivo nos trabalhos em pequenos 
grupos.
Nas salas de aula, a idéia de “cantos”, incluiu a área de Linguagem oral (rodas de conversa, tomada de decisões 
coletivas, construção de regras, contação de histórias, etc), escrita (jogos de letras, materiais e suportes como 
papel, lápis, borracha, canetas, revistas e outros materiais impressos), arte (giz, tinta, pincéis, tesoura, cola, 
papéis diversos, sucata, obras de arte, etc), computadores, livros/história (cantinho com tapete, fantoches, livros, 
gibis, etc), jogos (encaixe, cartas, blocos de construção, quebra-cabeça, etc), brinquedos 
(simbólicos/faz-de-conta). Perto do refeitório, um canto de música, movimento, carpintaria e ateliê.
Em todas essas propostas, as crianças interagem ativamente com os materiais nos diferentes espaços, tendo os 
adultos, a responsabilidade de apoiarem-nas, supervisionando e mediando os trabalhos, respeitando o ritmo de 
cada uma delas. A partir das observações feitas, o educador repensa as propostas e as intervenções necessárias 
para que haja avanço nas aprendizagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança constrói seu conhecimento a partir das relações estabelecidas entre o meio, as pessoas, o espaço e as 
possibilidades que encontra para experimentar e descobrir o mundo. O oferecimento de situações lúdicas, 
dinâmicas e “livres” para atuar, deixa as crianças com canais abertos para novas aprendizagens, as conexões 
entre seus conhecimentos e o que o meio lhe oferece tornam-se mais significativos, pois envolve um processo 
criativo, onde há envolvimento e intercâmbio de informações ao invés da imposição de conteúdos considerados 
importantes para os adultos.
Portanto, quando pensamos em qualificar a educação oferecida às crianças, deve-se pensar não somente no 
currículo, nos conteúdos, mas sim no processo de aprendizagem que, em se tratando de crianças e Educação 
Infantil, precisa considerar suas especificidades em relação à maneira de explorar e fazer conexões utilizando 
todos os seus sentidos, através do seu potencial criativo e das múltiplas linguagens com as quais se relacionam 
com o mundo. Nesse sentido, o educador deve mediar esse processo, organizando os espaços e materiais de 
forma que o protagonismo infantil esteja presente, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e 
favorecendo uma interação ativa e autônoma da criança com esse ambiente que lhe proporcionará novos 
desafios e descobertas em seus aspectos físico, cognotivo, emocional e social, ou seja, considerando seu 
desenvolvimento de maneira integral.
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RESUMO
Este artigo visa trazer uma abordagem reflexiva a respeito da organização do espaço escolar como um 
importante aspecto que qualifica o processo de aprendizagem desde que pensado e organizado de maneira 
coerente com a concepção pedagógica da unidade escolar. Considerando que, na Educação infantil, a ludicidade 
deve permear todas as propostas devido às especificidades da faixa etária atendida, é de fundamental 
importância que os educadores planejem os ambientes de maneira a despertar a curiosidade, a investigação e 
experiências que estimulem as múltiplas linguagens pelas quais as crianças exploram o ambiente e fazem suas 
descobertas em relação a si mesmas, ao outro e ao mundo, sendo imprescindível sua autonomia em relação às 
suas escolhas, respeitando seu nível de desenvolvimento e desafiando-as na busca de novos conhecimentos, 
reelaborando assim as hipóteses que já possuem sobre as coisas, as pessoas, o mundo.

Palavras-chave: Espaço; Ludicidade; Aprendizagem; Autonomia.
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a concepção de criança considerando seu protagonismo no processo educativo, é de 
fundamental importância que se repense o ambiente escolar oferecendo espaços que garantam sua autonomia 
nas escolhas e uma diversidade de propostas que sejam pertinentes às peculiaridades dessa faixa etária, seus 
interesses e suas formas de explorar, experimentar, experenciar e se apropriar de novos conhecimentos.
Essa organização do espaço que é oferecido à criança deve permiti-la sentir-se parte dele, deve ser construído e 
compartilhado com ela, valorizando, inclusive, as diferentes relações que se estabelecem dentro dele.
Sendo assim, é preciso buscar não somente nas teorias pedagógicas ou na literatura, mas também na legislação, 
idéias que fundamentem e garantam que as escolas possam redefinir os espaços conforme o currículo da 
Educação Infantil, considerando as especificidades que essa etapa apresenta.
As mudanças de paradigmas necessárias, muitas vezes, esbarram não somente em barreiras 
físicas/arquitetônicas, mas também nessa concepção de educação e de criança que as escolas, os educadores e 
a sociedade têm em relação aos conteúdos/currículo, materiais, interações, organização e planejamento 
pedagógico bem como os resultados esperados nesse processo de ensino-aprendizagem. O protagonismo 
infantil nesse processo vem avançando, mas ainda se percebe uma certa resistência, refletindo resquícios de 
concepções educativas mais conservadoras.
Nesse sentido, o espaço pode proporcionar ou não à criança, as múltiplas formas de expressão pelos usos de 
linguagens e suas formas de criação, dependendo da concepção de educação da escola e/ou da sociedade.
A qualidade da aprendizagem, entre outros aspectos, está diretamente ligada ao ambiente em que ela ocorre e à 
forma como o aluno/criança interage com os estímulos que esse espaço oferece. 
A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para iniciar a reflexão sobre a qualidade no atendimento às crianças devemos pensar nas especificidades das 
Instituições de Educação Infantil, assim como ressalta Faria (2007), como, por exemplo, a questão do espaço 
físico que deve levar em consideração todas as dimensões humanas: o imaginário, o lúdico, o artístico, o afetivo, 
o cognitivo, etc. Isto logo indica que, quando pensamos em crianças, principalmente as menores, pensamos em 
oferecer condições para que elas se desenvolvam de maneira integral e tais condições devem ser pensadas de 
acordo com a faixa etária a ser atendida em suas necessidades mais profundas.
A creche e a pré-escola são instituições educativas destinadas a promover o desenvolvimento integral das 
crianças até 5 anos de idade, conceito  fundamentado em lei conforme o art.29 da LDB: “A educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança (...) em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. (BRASIL, 
2001, p.18)
O ambiente é chamado por Gandini (1999), como “terceiro educador” e precisa também ser flexível, atualizado e 
sensível às necessidades dos seus protagonistas. Ele deve contar com elementos que condicionam, mas 
também são condicionados pelas ações exercidas pelos indivíduos que nele atuam.

Faria (2007), defende  uma pedagogia de educação infantil que garanta o direito à infância frente a essa 
diversidade cultural e consequentemente a organização do espaço, considerando, prioritariamente, o interesse 
da criança, atendendo às especificidades da sua demanda, possibilitando a criação de  uma identidade cultural 
do grupo atendido. Para isso, deverá organizar o espaço de acordo com seus objetivos, superando os modelos 
tradicionais e imutáveis até então oferecidos.
 “(...) o espaço físico de qualquer tipo de centro de educação infantil precisa tornar-se um ambiente, isto é, 
ambientando crianças e adultos (...) permitindo emergir as múltiplas dimensões humanas, as diversas formas de 
expressão, o imprevisto, os saberes espontâneos infantis” (FARIA, 2007, p.70-71). 

                               Entre essas dimensões humanas ela destaca a lúdica, a artística, a fantasia, a imaginação, etc.
Seguindo essa abordagem sobre a constituição do espaço escolar, Gobbi (2010), acredita que o valor cultural e 
artístico dos diferentes grupos sociais estão representados na forma como esse espaço é organizado, nos 
materiais com os quais as crianças brincam e criam desenhos, esculturas, danças, pinturas e, por isso, 
precisamos conhecer quem são as crianças com as quais lidamos, o que elas pensam, o que possuem de 
experiências e vivências dentro e fora do âmbito escolar, seus hábitos e gostos, enfim, que a diversidade cultural 
seja incorporada ao cotidiano infantil no interior das unidades educacionais, realidade dentro da realidade 
atendida.
Segundo Ambrogi (2011), a partir do momento em que a concepção de educação coloca a criança e sua forma de 
aprender como foco da prática pedagógica, começa também uma reflexão acerca do espaço à criação e 
expressão dessa criança. Tais ideias, iniciadas no final do século XIX e início do XX, contaram com estudos de 
grandes filósofos da educação como Rousseau, Froebel, Montessori, Freinet, Dewey, etc, que defenderam a 
aprendizagem resultante da ação do indivíduo sobre o seu meio.
Ela ressalta que nas ideias defendidas por Freinet sobre o jardim de infância, o espaço da escola deve ser mais 
livre, múltiplo, repleto de trocas entre grupos de crianças durante as “aulas passeio”. Além dessa liberdade no 
uso do espaço, há a questão da adequação do mobiliário estudada por Montessori, que apontou em suas 
pesquisas a importância dessa adequação para desenvolver a autonomia para a manipulação dos materiais 
disponibilizados e a autogestão das atividades propostas e do tempo para realizá-las. 
Esses estudos trouxeram, conforme Ambrogi (2011), uma mudança de concepção sobre o espaço educativo. Em 
uma visão mais tradicional, esse espaço imobilizava as crianças, instruindo-as à obediência e à autorização para 
movimentar-se de uma forma regulada. 
Ela considera que o uso do espaço está vinculado à concepção de cultura de um momento histórico, no modo de 
organizar os espaços e os momentos para o aprender, conforme os sujeitos que se pretende formar, isto é, a 
ideologia dominante também está contida nos espaços educativos tanto no teoria pedagógica como na sua 
arquitetura.
O espaço, segundo Faria (2007), deve oportunizar ambientes de vida em contexto educativo, onde as crianças 
pequenas possam expressar de maneira intensa as suas linguagens, conviver com as diferenças e construir sua 
identidade, autonomia e sentido de pertencimento, o que ela considera uma especificidade infantil.
Em defesa de uma concepção de liberdade de expressão e criação, há de ser considerada a brincadeira como a 
busca pela livre expressão, pela possibilidade de testar sem compromisso com resultados, onde são muitas as 
possibilidades e pontos de vista.
Para a autora, os princípios norteadores entre o espaço institucional e o potencializar a expressão infantil devem 
observar como a criança se organiza, o que a favorece em termos de exploração e criação, já que, muitas vezes 
o espaço é organizado segundo uma lógica do adulto que nem sempre favorece as crianças. 
Portanto, o espaço para o aprender deve proporcionar experiências em que haja processos inteiros, sem a 
fragmentação ou a burocratização do conhecimento, mas sim um ambiente promotor de descobertas para 
crianças e adultos.
A intencionalidade educativa deve constar em cada um dos espaços escolares e, superar, conforme defendido 
por Faria (2007), os resquícios escolarizantes (alfabetizante, disciplinas, conteúdos fragmentados, educação 
centrada na professora, etc.) ou assistencialistas (o que não deve confundir-se com cuidado/educação).
Sobre esse aspecto, Dalhberg, Moss e Pence (2003), reforçam que o desafio é proporcionar um espaço em que 
novas possibilidades possam ser exploradas e entendidas por meio da ampliação de modos de conhecimento 
reflexivos e críticos, por intermédio da construção ao invés da reprodução de conhecimento, capacitando as 
crianças para trabalhar com criatividade a fim de perceber as possibilidades e lidar com a ansiedade.
Conforme Ambrogi (2011), a proposta pedagógica voltada à criação e à exploração de múltiplas linguagens 
torna-se um espaço agradável quando os materiais ficam à disposição das crianças, a organização das atividades 
possibilita alternativas de agrupamentos e de atendimento às necessidades individuais e permite a manipulação 
desses materiais com diferentes propósitos, utilizando, por exemplo, água, fogo, terra e ar, e que favorece , 
segundo Faria (2007),  o desenvolvimento de um importante objetivo pedagógico que é o sentido de 
pertencimento à natureza.
Os espaços que são promotores de autonomia e descoberta devem ser projetados, segundo a autora (2011), de 
maneira funcional, para, assim, gerar a organização das crianças e dos adultos que deles se utilizam. Para tanto, 
deve ser refletida entre todos os envolvidos, já que a instituição de educação infantil, por ser um espaço de 
vivências, experiências, aprendizagens conta com uma rica diversidade que pode ser ainda mais enriquecida 
quando os familiares acompanham as vivências e as produções das crianças, sendo bastante interessante a 
exposição dos trabalhos e projetos desenvolvidos pelos alunos.
Ela afirma que os espaços são reveladores dos projetos educativos que sustentam e da observação das 
dinâmicas proporcionadas. São indicadores da coerência entre a proposta educativa e a sua efetivação. 
Outra consideração importante ressaltada pela autora são os aspectos da legislação que regulamenta a 
metragem dos espaços para a instalação de uma unidade de educação infantil (BRASIL, 2006), garantindo as 
condições necessárias para o desenvolvimento de propostas singulares a essa faixa etária. 

Conforme o documento, os ambientes variados podem favorecer diferentes tipos de interações e o professor tem 
papel importante como organizador dos espaços onde ocorre o processo educacional. Esse trabalho deve 
basear-se na escuta, no diálogo e na observação das necessidades e interesses das crianças, transformando-os 
em objetivos pedagógicos.
Para tanto, deve-se ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, em busca da construção de um ambiente 
promotor de aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagens, e que facilite a interação 
criança-criança, criança-adulto e deles com o meio ambiente. “O espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, 
“brincável”, explorável, transformável, e acessível para todos” (BRASIL, 2006, p.10).
Outros termos referentes ao espaço são a flexibilidade e a versalitilade trazidos por Faria (2007), quando trata dos 
ambientes como possibilidades de criação a partir de diferentes organizações: em pequenos ou grandes grupos, 
com e sem a presença do adulto, atividades de contenção, expansão, fantasia, atividades para movimentos, para 
acesso à informações, para brincadeira, sendo este último, um direito diretamente ligado ao direito à infância!
Malaguzzi também defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são 
feitos em Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos 
variados espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos 
para a realização de seus projetos de interesse.
Para Ambrogi (2011), falar de espaço educativo é pensar em uma concepção de educação representada na 
materialidade do espaço e, especialmente, de seus usos e pensar sobre ele exige o conhecimento sobre os 
sujeitos que dele se utilizarão, suas finalidades e o tipo de concepção de formação de homem a que irá servir. 
Portanto, a partir do que se tenha por objetivo em uma ação educativa, a configuração do espaço contribuirá para 
o sucesso da proposta, ou impedirá que ela ocorra de forma adequada. 
No entanto, é preciso pensar no conjunto de espaços que as instituições de educação infantil devem possuir, 
possibilitando à criança explorá-los como, por exemplo, com propostas de atividades em que as crianças 
experimentem diferentes maneiras de criar, percebam os ambientes e suas possibilidades de uso.
A autora acima citada atenta para a escolarização dos materiais disponibilizados para o “fazer arte” das crianças, 
por exemplo, afirmando que não é necessário utilizar apenas materiais industrializados e que o interessante é 
fazer a adequação de vários tipos de suportes e objetos. 
Uma dessas ideias é a defesa de que todo mundo é sensível aos tons e cores, tem tato seguro e reage ao espaço 
etc, o que significa que participam, por natureza, de experiências sensoriais, as quais podem ser enriquecidas 
com ambientes organizados pensando na exploração e experimentação. 
Tanto os materiais como as propostas devem proporcionar amplos e diversos contextos em que a criança utilize 
seu potencial criativo, sem limites ou comandas que direcione os resultados.
Além do contato com diferentes materiais, é preciso que haja a interação com o outro para que diferentes 
capacidades sejam internalizadas ampliando seu repertório e tornando a criança capaz de formular novas 
possibilidades.
Para pensar nas linguagens de expressão das crianças, Ambrogi (2011) afirma que deve-se pensar nos espaços 
em que elas acontecem e o quanto esses lugares abrem ou fecham as possibilidades de efetivá-las. 
Sobre o uso dos espaços e disposição dos materiais, Gandini (1999) trata, a exemplo de Reggio Emília, a 
importância da acessibilidade dos materiais para garantir a autonomia das crianças para realizar seus projetos. 
Então, elas encontram à disposição, materiais e ferramentas colocados em prateleiras organizadas pelo 
professor, facilitando o uso e escolhas.
Faria (2007) levantou diversas questões sobre como o espaço da escola de educação infantil vem sendo 
organizado, mas transformarei aqui suas perguntas em afirmações que ressaltam a melhoria na qualidade desses 
espaços se oferecerem: ambiente para fazer experiências com os quatro elementos (terra, fogo, ar e água); 
espaços ao ar livre, com sobra e também cobertos para os dias de chuva; ambientes desafiadores do ponto de 
vista da curiosidade infantil; flexibilidade para as crianças escolherem as atividades que querem realizar; 
possibilidade de variar a formação de grupos de trabalho; espaços para brincar; espaço em que a criança possa 
ficar sozinha em segurança quando necessitar; local adequado para criação de ambientes fictícios; lugar 
acessível para expor as produções das crianças; local para a construção de “engenhocas”; flexibilidade de 
espaços para o desenvolvimento de atividades em diferentes ritmos (nem tudo precisa ser terminado junto e nem 
no mesmo dia!); ambientes que possam ser montados e desmontados pelas crianças conforme a necessidade de 
uso; comunicação entre os espaços internos e externos; tamanho adequado ao número de ocupantes/usuários, 
enfim, é uma gama enorme de questões que, para a autora, revelam o respeito aos direitos fundamentais das 
crianças.
Conforme BRASIL (2009), os espaços devem proporcionar o registro e a divulgação dos projetos educativos 
desenvolvidos e das produções infantis. Desenhos, fotos, objetos em diferentes dimensões, materiais escritos e 
imagens de manifestações da expressão infantil estimulam as trocas e novas iniciativas, demonstram resultados 
do trabalho realizado e constituem um acervo precioso da instituição.
A documentação também é defendida por Gandini (1999), na medida em que é vista como um aspecto importante 
para o diálogo entre crianças, professores e comunidade. É uma forma de comunicar as experiências 
desenvolvidas e, por isso, contam com fotos, transcrição de comentários das crianças e descrição das etapas de 
determinado projeto. Além de enriquecer o ambiente, é uma forma de valorizar o trabalho realizado dando a ele 
seu verdadeiro significado.
Perante as reflexões apresentadas até então, vale relatar uma experiência que tem dado bons resultados com a 
diversificação da organização do espaço escolar, compartilhada por Pontes (2005), onde ela revela que mudanças 
nas práticas, posturas e olhares dos educadores, qualificaram o processo educativo de crianças de uma escola 
de São Paulo, por exemplo. 
Conforme seu relato, a aprendizagem ativa se dá pela relação entre os integrantes envolvidos no processo, o 
meio/espaço e tempo em que elas ocorrem, das interações com pessoas, materiais e idéias, retirando um 
significado dessas experiências diretas e imediatas, pois partem dos interesses das crianças, das escolhas que 

elas fazem, já que lhes são dadas oportunidades de exploração com todos os seus sentidos. Os 
adultos/educadores, planejam os espaços externos (pátio, galpão, parque, refeitório, etc) e internos (salas) de 
modo a estimular a criatividade, instigar a investigação e pesquisa e explorar as diversas linguagens através das 
quais as crianças possam fazer suas descobertas e adquirir novos conhecimentos. Os adultos precisam perceber 
as intenções das crianças para assim, organizar os espaços preparando os materiais de modo que fiquem 
acessíveis a elas dando mais autonomia ao processo individual e também coletivo nos trabalhos em pequenos 
grupos.
Nas salas de aula, a idéia de “cantos”, incluiu a área de Linguagem oral (rodas de conversa, tomada de decisões 
coletivas, construção de regras, contação de histórias, etc), escrita (jogos de letras, materiais e suportes como 
papel, lápis, borracha, canetas, revistas e outros materiais impressos), arte (giz, tinta, pincéis, tesoura, cola, 
papéis diversos, sucata, obras de arte, etc), computadores, livros/história (cantinho com tapete, fantoches, livros, 
gibis, etc), jogos (encaixe, cartas, blocos de construção, quebra-cabeça, etc), brinquedos 
(simbólicos/faz-de-conta). Perto do refeitório, um canto de música, movimento, carpintaria e ateliê.
Em todas essas propostas, as crianças interagem ativamente com os materiais nos diferentes espaços, tendo os 
adultos, a responsabilidade de apoiarem-nas, supervisionando e mediando os trabalhos, respeitando o ritmo de 
cada uma delas. A partir das observações feitas, o educador repensa as propostas e as intervenções necessárias 
para que haja avanço nas aprendizagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança constrói seu conhecimento a partir das relações estabelecidas entre o meio, as pessoas, o espaço e as 
possibilidades que encontra para experimentar e descobrir o mundo. O oferecimento de situações lúdicas, 
dinâmicas e “livres” para atuar, deixa as crianças com canais abertos para novas aprendizagens, as conexões 
entre seus conhecimentos e o que o meio lhe oferece tornam-se mais significativos, pois envolve um processo 
criativo, onde há envolvimento e intercâmbio de informações ao invés da imposição de conteúdos considerados 
importantes para os adultos.
Portanto, quando pensamos em qualificar a educação oferecida às crianças, deve-se pensar não somente no 
currículo, nos conteúdos, mas sim no processo de aprendizagem que, em se tratando de crianças e Educação 
Infantil, precisa considerar suas especificidades em relação à maneira de explorar e fazer conexões utilizando 
todos os seus sentidos, através do seu potencial criativo e das múltiplas linguagens com as quais se relacionam 
com o mundo. Nesse sentido, o educador deve mediar esse processo, organizando os espaços e materiais de 
forma que o protagonismo infantil esteja presente, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e 
favorecendo uma interação ativa e autônoma da criança com esse ambiente que lhe proporcionará novos 
desafios e descobertas em seus aspectos físico, cognotivo, emocional e social, ou seja, considerando seu 
desenvolvimento de maneira integral.
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RESUMO
Este artigo visa trazer uma abordagem reflexiva a respeito da organização do espaço escolar como um 
importante aspecto que qualifica o processo de aprendizagem desde que pensado e organizado de maneira 
coerente com a concepção pedagógica da unidade escolar. Considerando que, na Educação infantil, a ludicidade 
deve permear todas as propostas devido às especificidades da faixa etária atendida, é de fundamental 
importância que os educadores planejem os ambientes de maneira a despertar a curiosidade, a investigação e 
experiências que estimulem as múltiplas linguagens pelas quais as crianças exploram o ambiente e fazem suas 
descobertas em relação a si mesmas, ao outro e ao mundo, sendo imprescindível sua autonomia em relação às 
suas escolhas, respeitando seu nível de desenvolvimento e desafiando-as na busca de novos conhecimentos, 
reelaborando assim as hipóteses que já possuem sobre as coisas, as pessoas, o mundo.

Palavras-chave: Espaço; Ludicidade; Aprendizagem; Autonomia.
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a concepção de criança considerando seu protagonismo no processo educativo, é de 
fundamental importância que se repense o ambiente escolar oferecendo espaços que garantam sua autonomia 
nas escolhas e uma diversidade de propostas que sejam pertinentes às peculiaridades dessa faixa etária, seus 
interesses e suas formas de explorar, experimentar, experenciar e se apropriar de novos conhecimentos.
Essa organização do espaço que é oferecido à criança deve permiti-la sentir-se parte dele, deve ser construído e 
compartilhado com ela, valorizando, inclusive, as diferentes relações que se estabelecem dentro dele.
Sendo assim, é preciso buscar não somente nas teorias pedagógicas ou na literatura, mas também na legislação, 
idéias que fundamentem e garantam que as escolas possam redefinir os espaços conforme o currículo da 
Educação Infantil, considerando as especificidades que essa etapa apresenta.
As mudanças de paradigmas necessárias, muitas vezes, esbarram não somente em barreiras 
físicas/arquitetônicas, mas também nessa concepção de educação e de criança que as escolas, os educadores e 
a sociedade têm em relação aos conteúdos/currículo, materiais, interações, organização e planejamento 
pedagógico bem como os resultados esperados nesse processo de ensino-aprendizagem. O protagonismo 
infantil nesse processo vem avançando, mas ainda se percebe uma certa resistência, refletindo resquícios de 
concepções educativas mais conservadoras.
Nesse sentido, o espaço pode proporcionar ou não à criança, as múltiplas formas de expressão pelos usos de 
linguagens e suas formas de criação, dependendo da concepção de educação da escola e/ou da sociedade.
A qualidade da aprendizagem, entre outros aspectos, está diretamente ligada ao ambiente em que ela ocorre e à 
forma como o aluno/criança interage com os estímulos que esse espaço oferece. 
A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para iniciar a reflexão sobre a qualidade no atendimento às crianças devemos pensar nas especificidades das 
Instituições de Educação Infantil, assim como ressalta Faria (2007), como, por exemplo, a questão do espaço 
físico que deve levar em consideração todas as dimensões humanas: o imaginário, o lúdico, o artístico, o afetivo, 
o cognitivo, etc. Isto logo indica que, quando pensamos em crianças, principalmente as menores, pensamos em 
oferecer condições para que elas se desenvolvam de maneira integral e tais condições devem ser pensadas de 
acordo com a faixa etária a ser atendida em suas necessidades mais profundas.
A creche e a pré-escola são instituições educativas destinadas a promover o desenvolvimento integral das 
crianças até 5 anos de idade, conceito  fundamentado em lei conforme o art.29 da LDB: “A educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança (...) em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. (BRASIL, 
2001, p.18)
O ambiente é chamado por Gandini (1999), como “terceiro educador” e precisa também ser flexível, atualizado e 
sensível às necessidades dos seus protagonistas. Ele deve contar com elementos que condicionam, mas 
também são condicionados pelas ações exercidas pelos indivíduos que nele atuam.

Faria (2007), defende  uma pedagogia de educação infantil que garanta o direito à infância frente a essa 
diversidade cultural e consequentemente a organização do espaço, considerando, prioritariamente, o interesse 
da criança, atendendo às especificidades da sua demanda, possibilitando a criação de  uma identidade cultural 
do grupo atendido. Para isso, deverá organizar o espaço de acordo com seus objetivos, superando os modelos 
tradicionais e imutáveis até então oferecidos.
 “(...) o espaço físico de qualquer tipo de centro de educação infantil precisa tornar-se um ambiente, isto é, 
ambientando crianças e adultos (...) permitindo emergir as múltiplas dimensões humanas, as diversas formas de 
expressão, o imprevisto, os saberes espontâneos infantis” (FARIA, 2007, p.70-71). 

                               Entre essas dimensões humanas ela destaca a lúdica, a artística, a fantasia, a imaginação, etc.
Seguindo essa abordagem sobre a constituição do espaço escolar, Gobbi (2010), acredita que o valor cultural e 
artístico dos diferentes grupos sociais estão representados na forma como esse espaço é organizado, nos 
materiais com os quais as crianças brincam e criam desenhos, esculturas, danças, pinturas e, por isso, 
precisamos conhecer quem são as crianças com as quais lidamos, o que elas pensam, o que possuem de 
experiências e vivências dentro e fora do âmbito escolar, seus hábitos e gostos, enfim, que a diversidade cultural 
seja incorporada ao cotidiano infantil no interior das unidades educacionais, realidade dentro da realidade 
atendida.
Segundo Ambrogi (2011), a partir do momento em que a concepção de educação coloca a criança e sua forma de 
aprender como foco da prática pedagógica, começa também uma reflexão acerca do espaço à criação e 
expressão dessa criança. Tais ideias, iniciadas no final do século XIX e início do XX, contaram com estudos de 
grandes filósofos da educação como Rousseau, Froebel, Montessori, Freinet, Dewey, etc, que defenderam a 
aprendizagem resultante da ação do indivíduo sobre o seu meio.
Ela ressalta que nas ideias defendidas por Freinet sobre o jardim de infância, o espaço da escola deve ser mais 
livre, múltiplo, repleto de trocas entre grupos de crianças durante as “aulas passeio”. Além dessa liberdade no 
uso do espaço, há a questão da adequação do mobiliário estudada por Montessori, que apontou em suas 
pesquisas a importância dessa adequação para desenvolver a autonomia para a manipulação dos materiais 
disponibilizados e a autogestão das atividades propostas e do tempo para realizá-las. 
Esses estudos trouxeram, conforme Ambrogi (2011), uma mudança de concepção sobre o espaço educativo. Em 
uma visão mais tradicional, esse espaço imobilizava as crianças, instruindo-as à obediência e à autorização para 
movimentar-se de uma forma regulada. 
Ela considera que o uso do espaço está vinculado à concepção de cultura de um momento histórico, no modo de 
organizar os espaços e os momentos para o aprender, conforme os sujeitos que se pretende formar, isto é, a 
ideologia dominante também está contida nos espaços educativos tanto no teoria pedagógica como na sua 
arquitetura.
O espaço, segundo Faria (2007), deve oportunizar ambientes de vida em contexto educativo, onde as crianças 
pequenas possam expressar de maneira intensa as suas linguagens, conviver com as diferenças e construir sua 
identidade, autonomia e sentido de pertencimento, o que ela considera uma especificidade infantil.
Em defesa de uma concepção de liberdade de expressão e criação, há de ser considerada a brincadeira como a 
busca pela livre expressão, pela possibilidade de testar sem compromisso com resultados, onde são muitas as 
possibilidades e pontos de vista.
Para a autora, os princípios norteadores entre o espaço institucional e o potencializar a expressão infantil devem 
observar como a criança se organiza, o que a favorece em termos de exploração e criação, já que, muitas vezes 
o espaço é organizado segundo uma lógica do adulto que nem sempre favorece as crianças. 
Portanto, o espaço para o aprender deve proporcionar experiências em que haja processos inteiros, sem a 
fragmentação ou a burocratização do conhecimento, mas sim um ambiente promotor de descobertas para 
crianças e adultos.
A intencionalidade educativa deve constar em cada um dos espaços escolares e, superar, conforme defendido 
por Faria (2007), os resquícios escolarizantes (alfabetizante, disciplinas, conteúdos fragmentados, educação 
centrada na professora, etc.) ou assistencialistas (o que não deve confundir-se com cuidado/educação).
Sobre esse aspecto, Dalhberg, Moss e Pence (2003), reforçam que o desafio é proporcionar um espaço em que 
novas possibilidades possam ser exploradas e entendidas por meio da ampliação de modos de conhecimento 
reflexivos e críticos, por intermédio da construção ao invés da reprodução de conhecimento, capacitando as 
crianças para trabalhar com criatividade a fim de perceber as possibilidades e lidar com a ansiedade.
Conforme Ambrogi (2011), a proposta pedagógica voltada à criação e à exploração de múltiplas linguagens 
torna-se um espaço agradável quando os materiais ficam à disposição das crianças, a organização das atividades 
possibilita alternativas de agrupamentos e de atendimento às necessidades individuais e permite a manipulação 
desses materiais com diferentes propósitos, utilizando, por exemplo, água, fogo, terra e ar, e que favorece , 
segundo Faria (2007),  o desenvolvimento de um importante objetivo pedagógico que é o sentido de 
pertencimento à natureza.
Os espaços que são promotores de autonomia e descoberta devem ser projetados, segundo a autora (2011), de 
maneira funcional, para, assim, gerar a organização das crianças e dos adultos que deles se utilizam. Para tanto, 
deve ser refletida entre todos os envolvidos, já que a instituição de educação infantil, por ser um espaço de 
vivências, experiências, aprendizagens conta com uma rica diversidade que pode ser ainda mais enriquecida 
quando os familiares acompanham as vivências e as produções das crianças, sendo bastante interessante a 
exposição dos trabalhos e projetos desenvolvidos pelos alunos.
Ela afirma que os espaços são reveladores dos projetos educativos que sustentam e da observação das 
dinâmicas proporcionadas. São indicadores da coerência entre a proposta educativa e a sua efetivação. 
Outra consideração importante ressaltada pela autora são os aspectos da legislação que regulamenta a 
metragem dos espaços para a instalação de uma unidade de educação infantil (BRASIL, 2006), garantindo as 
condições necessárias para o desenvolvimento de propostas singulares a essa faixa etária. 

Conforme o documento, os ambientes variados podem favorecer diferentes tipos de interações e o professor tem 
papel importante como organizador dos espaços onde ocorre o processo educacional. Esse trabalho deve 
basear-se na escuta, no diálogo e na observação das necessidades e interesses das crianças, transformando-os 
em objetivos pedagógicos.
Para tanto, deve-se ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, em busca da construção de um ambiente 
promotor de aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagens, e que facilite a interação 
criança-criança, criança-adulto e deles com o meio ambiente. “O espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, 
“brincável”, explorável, transformável, e acessível para todos” (BRASIL, 2006, p.10).
Outros termos referentes ao espaço são a flexibilidade e a versalitilade trazidos por Faria (2007), quando trata dos 
ambientes como possibilidades de criação a partir de diferentes organizações: em pequenos ou grandes grupos, 
com e sem a presença do adulto, atividades de contenção, expansão, fantasia, atividades para movimentos, para 
acesso à informações, para brincadeira, sendo este último, um direito diretamente ligado ao direito à infância!
Malaguzzi também defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são 
feitos em Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos 
variados espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos 
para a realização de seus projetos de interesse.
Para Ambrogi (2011), falar de espaço educativo é pensar em uma concepção de educação representada na 
materialidade do espaço e, especialmente, de seus usos e pensar sobre ele exige o conhecimento sobre os 
sujeitos que dele se utilizarão, suas finalidades e o tipo de concepção de formação de homem a que irá servir. 
Portanto, a partir do que se tenha por objetivo em uma ação educativa, a configuração do espaço contribuirá para 
o sucesso da proposta, ou impedirá que ela ocorra de forma adequada. 
No entanto, é preciso pensar no conjunto de espaços que as instituições de educação infantil devem possuir, 
possibilitando à criança explorá-los como, por exemplo, com propostas de atividades em que as crianças 
experimentem diferentes maneiras de criar, percebam os ambientes e suas possibilidades de uso.
A autora acima citada atenta para a escolarização dos materiais disponibilizados para o “fazer arte” das crianças, 
por exemplo, afirmando que não é necessário utilizar apenas materiais industrializados e que o interessante é 
fazer a adequação de vários tipos de suportes e objetos. 
Uma dessas ideias é a defesa de que todo mundo é sensível aos tons e cores, tem tato seguro e reage ao espaço 
etc, o que significa que participam, por natureza, de experiências sensoriais, as quais podem ser enriquecidas 
com ambientes organizados pensando na exploração e experimentação. 
Tanto os materiais como as propostas devem proporcionar amplos e diversos contextos em que a criança utilize 
seu potencial criativo, sem limites ou comandas que direcione os resultados.
Além do contato com diferentes materiais, é preciso que haja a interação com o outro para que diferentes 
capacidades sejam internalizadas ampliando seu repertório e tornando a criança capaz de formular novas 
possibilidades.
Para pensar nas linguagens de expressão das crianças, Ambrogi (2011) afirma que deve-se pensar nos espaços 
em que elas acontecem e o quanto esses lugares abrem ou fecham as possibilidades de efetivá-las. 
Sobre o uso dos espaços e disposição dos materiais, Gandini (1999) trata, a exemplo de Reggio Emília, a 
importância da acessibilidade dos materiais para garantir a autonomia das crianças para realizar seus projetos. 
Então, elas encontram à disposição, materiais e ferramentas colocados em prateleiras organizadas pelo 
professor, facilitando o uso e escolhas.
Faria (2007) levantou diversas questões sobre como o espaço da escola de educação infantil vem sendo 
organizado, mas transformarei aqui suas perguntas em afirmações que ressaltam a melhoria na qualidade desses 
espaços se oferecerem: ambiente para fazer experiências com os quatro elementos (terra, fogo, ar e água); 
espaços ao ar livre, com sobra e também cobertos para os dias de chuva; ambientes desafiadores do ponto de 
vista da curiosidade infantil; flexibilidade para as crianças escolherem as atividades que querem realizar; 
possibilidade de variar a formação de grupos de trabalho; espaços para brincar; espaço em que a criança possa 
ficar sozinha em segurança quando necessitar; local adequado para criação de ambientes fictícios; lugar 
acessível para expor as produções das crianças; local para a construção de “engenhocas”; flexibilidade de 
espaços para o desenvolvimento de atividades em diferentes ritmos (nem tudo precisa ser terminado junto e nem 
no mesmo dia!); ambientes que possam ser montados e desmontados pelas crianças conforme a necessidade de 
uso; comunicação entre os espaços internos e externos; tamanho adequado ao número de ocupantes/usuários, 
enfim, é uma gama enorme de questões que, para a autora, revelam o respeito aos direitos fundamentais das 
crianças.
Conforme BRASIL (2009), os espaços devem proporcionar o registro e a divulgação dos projetos educativos 
desenvolvidos e das produções infantis. Desenhos, fotos, objetos em diferentes dimensões, materiais escritos e 
imagens de manifestações da expressão infantil estimulam as trocas e novas iniciativas, demonstram resultados 
do trabalho realizado e constituem um acervo precioso da instituição.
A documentação também é defendida por Gandini (1999), na medida em que é vista como um aspecto importante 
para o diálogo entre crianças, professores e comunidade. É uma forma de comunicar as experiências 
desenvolvidas e, por isso, contam com fotos, transcrição de comentários das crianças e descrição das etapas de 
determinado projeto. Além de enriquecer o ambiente, é uma forma de valorizar o trabalho realizado dando a ele 
seu verdadeiro significado.
Perante as reflexões apresentadas até então, vale relatar uma experiência que tem dado bons resultados com a 
diversificação da organização do espaço escolar, compartilhada por Pontes (2005), onde ela revela que mudanças 
nas práticas, posturas e olhares dos educadores, qualificaram o processo educativo de crianças de uma escola 
de São Paulo, por exemplo. 
Conforme seu relato, a aprendizagem ativa se dá pela relação entre os integrantes envolvidos no processo, o 
meio/espaço e tempo em que elas ocorrem, das interações com pessoas, materiais e idéias, retirando um 
significado dessas experiências diretas e imediatas, pois partem dos interesses das crianças, das escolhas que 

elas fazem, já que lhes são dadas oportunidades de exploração com todos os seus sentidos. Os 
adultos/educadores, planejam os espaços externos (pátio, galpão, parque, refeitório, etc) e internos (salas) de 
modo a estimular a criatividade, instigar a investigação e pesquisa e explorar as diversas linguagens através das 
quais as crianças possam fazer suas descobertas e adquirir novos conhecimentos. Os adultos precisam perceber 
as intenções das crianças para assim, organizar os espaços preparando os materiais de modo que fiquem 
acessíveis a elas dando mais autonomia ao processo individual e também coletivo nos trabalhos em pequenos 
grupos.
Nas salas de aula, a idéia de “cantos”, incluiu a área de Linguagem oral (rodas de conversa, tomada de decisões 
coletivas, construção de regras, contação de histórias, etc), escrita (jogos de letras, materiais e suportes como 
papel, lápis, borracha, canetas, revistas e outros materiais impressos), arte (giz, tinta, pincéis, tesoura, cola, 
papéis diversos, sucata, obras de arte, etc), computadores, livros/história (cantinho com tapete, fantoches, livros, 
gibis, etc), jogos (encaixe, cartas, blocos de construção, quebra-cabeça, etc), brinquedos 
(simbólicos/faz-de-conta). Perto do refeitório, um canto de música, movimento, carpintaria e ateliê.
Em todas essas propostas, as crianças interagem ativamente com os materiais nos diferentes espaços, tendo os 
adultos, a responsabilidade de apoiarem-nas, supervisionando e mediando os trabalhos, respeitando o ritmo de 
cada uma delas. A partir das observações feitas, o educador repensa as propostas e as intervenções necessárias 
para que haja avanço nas aprendizagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança constrói seu conhecimento a partir das relações estabelecidas entre o meio, as pessoas, o espaço e as 
possibilidades que encontra para experimentar e descobrir o mundo. O oferecimento de situações lúdicas, 
dinâmicas e “livres” para atuar, deixa as crianças com canais abertos para novas aprendizagens, as conexões 
entre seus conhecimentos e o que o meio lhe oferece tornam-se mais significativos, pois envolve um processo 
criativo, onde há envolvimento e intercâmbio de informações ao invés da imposição de conteúdos considerados 
importantes para os adultos.
Portanto, quando pensamos em qualificar a educação oferecida às crianças, deve-se pensar não somente no 
currículo, nos conteúdos, mas sim no processo de aprendizagem que, em se tratando de crianças e Educação 
Infantil, precisa considerar suas especificidades em relação à maneira de explorar e fazer conexões utilizando 
todos os seus sentidos, através do seu potencial criativo e das múltiplas linguagens com as quais se relacionam 
com o mundo. Nesse sentido, o educador deve mediar esse processo, organizando os espaços e materiais de 
forma que o protagonismo infantil esteja presente, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e 
favorecendo uma interação ativa e autônoma da criança com esse ambiente que lhe proporcionará novos 
desafios e descobertas em seus aspectos físico, cognotivo, emocional e social, ou seja, considerando seu 
desenvolvimento de maneira integral.
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RESUMO
A intenção de inserir a história no contexto escolar é de propiciar, cultura, conhecimento, princípios, valores, 
educação, ética, além de contribuir para uma boa construção de relacionamentos afetivos saudáveis, como: 
carinho e afeto bons tratos, cuidados pessoais, reeducação alimentar, autoestima, autoconhecimento e convi-
vência social, isto tudo é possível com uma história contada com muita arte, que será fundamental para uma 
vida feliz e saudável, e para o fortalecimento das crianças na sociedade e inibir a violência, contribuindo 
diretamente para a formação do caráter e da personalidade e indiretamente para a sobrevivência do homem.
É relevante que o professor ao contar uma história, deve ter intencionalidade, ao escolher uma história a 
mesma deve ser bem escolhida, é necessário que haja relação entre o conto e o contador e que o mesmo venha 
se preparar para alcançar o seu público, respeitando assim a sua faixa etária.
A história é contada visando: deleitar a criança; infundir o amor à beleza; desenvolver sua imaginação; desen-
volver o poder da observação; ampliar as experiências; desenvolver o gosto artístico; estabelecer uma ligação 
interna entre o mundo da fantasia e o da realidade. No sentido da língua, particularmente, as histórias: enrique-
cem a experiência; desenvolvem a capacidade de dar sequência lógica aos fatos; dão o sentido da ordem; 
esclarecem o pensamento; educam a atenção; desenvolve o gosto literário; fixam e ampliam o vocabulário; 
estimulam o interesse pela leitura; desenvolvem a linguagem oral e escrita;
Palavras chave: Educação; preparo; leitura; aprendizagem.

INTRODUÇÃO
 Contar histórias é a mais antigas das artes. Nos velhos tempos, o povo assentava ao redor do fogo 
para esquentar, alegrar, conversar, contar casos. Pessoas que vinham de longe de suas Pátrias contavam e 
repetiam histórias para guardar suas tradições e sua língua. As histórias se incorporam à nossa cultura. 
Ganharam as nossas casas através da doce voz materna, das velhas babás, dos livros coloridos, para encanta-
mento da criançada. E os pedagogos, sempre à procura de técnicas e processos adequados à educação das 
crianças, descobriram esta “mina de ouro” as histórias. http://www.miniweb.com.br/educadores/artigos/con-
tar_hist%F3rias.html.
Parte importante na vida da criança desde a mais tenra idade, a literatura constitui alimento precioso para sua 
alma. É conhecendo a criança e o mistério delicioso do seu mundo que podemos avaliar todo o valor da 
literatura em sua formação. As crianças tem um mundo próprio, todo seu, povoado de sonhos e fantasias.
Segundo Claudia Marques cunha Silva, a história é uma narrativa que se baseia num tipo de discurso calcado 
no imaginário de uma cultura. As fábulas, os contos, as lendas são organizados de acordo com o repertório de 
mitos que a sociedade produz. Quando estas narrativas são lidas ou contadas por um adulto para uma criança, 
abre-se uma oportunidade para que estes mitos, tão importantes para a construção de sua identidade social e 
cultural, possam ser apresentados a ela.
Ao adentrar no mundo escolar, a leitura não mais se realizará como na família, devendo sofrer modificações que 
são vitais para o desenvolvimento da aprendizagem. Para poder transmitir à criança uma visão clara do que se 
está lendo, o professor deverá ter algumas atitudes, tais como:· Visualizar o livro para a criança, através da 
exposição das gravuras;· Ler de forma liberal, porém clara e agradável, atraindo a atenção da criança;·Manter-
-se aberto para as perguntas das crianças, incentivando a troca de comentários sobre o texto lido.

DESENVOLVIMENTO
A ORIGEM DA LITERATURA INFANTIL 
Antunes (1991), em seu livro aponta a ausência da infância e de uma literatura específica para esta fase e 
existência de um período contrário do nascimento da literatura infantil antes do reconhecimento da criança 
como um ser diferente do adulto.  
  O sentimento e valorização atribuídos à infância nem sempre foram como hoje. A criança era conside-
rada como adulto em miniatura, recebendo cuidados que não era pertinente a sua idade. De acordo com (Áries 
1981), “as crianças eram desenhadas como adultos em escala menor, com músculos e feições de adulto”,pois 
as crianças participavam das atividades dos adultos sem nenhuma diferenciação, estavam presente em tudo 
que era relevante apenas ao adulto, não recebiam uma atenção particular e havia alta taxa de mortalidade 
infantil, pela falta de cuidado especial. No que se refere a isto, Zilberman (2003) afirma com base em Ritcher. As 
crianças trabalhavam e viviam com os adultos, testemunhavam os processos naturais da existência nascimen-
to, doença, morte, participavam junto dele da vida pública, nas festas, guerras, audiência, execuções, tendo 
assim o seu lugar assegurado nas tradições culturais (RITCHER, apud ZILBERMAN, 2003). 
No contexto de um mundo moderno, também houve mudanças deste quadro, com a ascensão da família 
burguesa e uma reorganização no modelo de família, onde a criança passa a ser reconhecida e valorizada, 
gerando modificações familiares e o pensamento sobre criança. Começa a ser considerado um ser diferente do 
adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria diferenciar-se da vida dos mais velhos e 
receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta. (CUNHA, 1991).
É neste contexto que a literatura infantil vai surgir, por volta do século XVIII com o reconhecimento da infância e 
a necessidade de uma literatura diferenciada que beneficiasse as crianças no âmbito escolar, como mudança de 
mentalidade social, vide o que afiança estes autores: Um quarto sinal era a identificação das crianças como um 
grupo de status especial, distinto dos adultos, com suas instituições especiais próprias, como as escolas, e 
seus próprios circuitos de informação, dos quais os adultos tentaram excluir, de modo crescente, o conheci-
mento sobre sexo e morte. (STONE, apud ZILBERMAN, 2003).  
A fase da nova constituição familiar também é abordada por Cunha (1991) que aponta claramente neste 
fragmento a divisão destas fases e a afetividade dedicada à criança, e assegura: Antes da constituição deste 
modelo familiar burguês, inexistia uma consideração especial para com a infância. Essa faixa etária não era 
concebida como um tempo diferente, nem o mundo da criança como um espaço separado. Pequenos e grandes 
compartilhavam  dos mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os aproximava. A nova valoriza-
ção da infância gerou maior união familiar, mas igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectu-
al da criança e manipulação de suas emoções. Literatura infantil e escola, inventada a primeira e reformada a 
segunda, são convocadas para cumprir esta missão (CUNHA, apud ZILBERMAM, 2003). 
Conforme Zilbemam (2003), a Literatura Infantil que foi reformulada juntamente com a escola, são convocadas 
para cumprir essa missão. E afirma que as primeiras produções infantis foram no final do século XVII e durante 
o século XVIII, através de grande preocupação da escola em fornecer às crianças essa nova literatura tendo 
ligação entre instituição e gênero literário, considerando isto, os primeiros textos foram escritos por pedagogos 
e professores clássicos. Corroborando com isto, Cunha (1991) assegura:                             Fica evidenciada a 
estreita ligação da literatura infantil com a pedagogia, quando vemos, em toda a Europa, a importância que 
assumem os grandes educadores da época, na criação de uma literatura para crianças e jovens. Suas intenções 
eram fundamentalmente formativas e informativas, até enciclopédicas. Bons exemplos disso são as obras de 
(Comenius, Basedow, Campe, Fénélon, et al 1991).
Nos apontamentos de (Coelho 1991), afirma sobre a necessidade de valorizar a literatura infantil, como abertura 
de uma melhor formação voltada para a criança em novos conceitos de vida, observe esta afirmativa: Dentro 
desse processo inovador, a criança é descoberta como um ser que precisava de cuidados específicos para a 
sua formação humanística, cívica, espiritual, ética e intelectual. E os novos conceitos de vida, educação e 
cultura abrem caminhos para os novos e ainda tateantes procedimentos na área pedagógica e na literária. 
Pode-se dizer que é nesse momento que a criança entra com um valor a ser levado em consideração no proces-
so social e no contexto humano. Nos rastros dessa descoberta da criança surge também a preocupação com a 
literatura que lhe serviria para a leitura, isto é,para a sua informação sobre os mais diferentes conhecimentos e 
para a formação  de sua mente e personalidade (COELHO 1991). O contexto histórico e as novas conceituações 
sobre a criança e a infância promoveram transformações no entendimento da formação das mesmas e com o 
conteúdo dos materiais produzidos. No decorrer do surgimento da literatura infantil, as produções e os mate-
riais foram se adequando as crianças. Desta forma, então, observam-se duas tendências e modificações de 
obras já existentes. Cunha (1991) destaca que nos “clássicos fizeram-se adaptações; do folclore, houve apro-
priação dos contos de fadas, que até então não eram voltados aos pequenos”. 
Para tanto se torna necessário uma organização literária a literatura infantil foi se tornando universal ao mesmo 
tempo em que foram surgindo vários representantes que assumiram a escrita infantil e propuseram diferentes 
obras. Entre eles os autores mais importantes, podemos citar: Andersen, Carlo Colodi, Amicis, Lewis Carroll, 
J.M.Barrie, Marki Twain, Charles Dickens, Ferenc Molnar. Estes autores difundiram uma divulgação da literatura 
infantil por muitos países e o Brasil não se eximiu desta nova realidade. 
No Brasil, não sendo diferente, teve a literatura infantil voltado a obras pedagógicas, sendo estas adaptações 
de produções portuguesas. Neste país a verdadeira literatura infantil brasileira foi representada por Monteiro 
Lobato que introduziu uma essência que a literatura infantil precisava em seu surgimento. Inseriu uma série de 
inovações com suas obras utilizando humor para criticar as situações políticas e sociais, sendo então Monteiro 
Lobato nacionalista. 
Nesta transição de formas literárias Monteiro Lobato, empreende suas historias que passam por enorme 
aceitação. No que se refere a isto, Coelho (1995) então, nos assegura: foi em pleno período de confronto entre 
tradicional (formas já desgastadas do Romantismo Realismo) e o moderno (representado pelo modernismo de 
22) e Monteiro Lobato inicia a invenção literária que cria o verdadeiro espaço da literatura infantil no Brasil. 

Com a reformulação da Literatura Infantil voltada para a criança e agora respeitando suas especificidades e 
necessidades os contadores de histórias serão importantes na disseminação dessas literaturas, pois irão 
apresentar as crianças com os mais diversos e adequados recursos para apresenta – las. Salienta Abramovich 
(1991) que essa arte é utilizada em vários locais e que todas as pessoas se encantam com sua existência, pois 
exerce uma forte influência na formação da criança.
Segundo Amarilha (1997), é necessário acionar a literatura das salas de aula enquanto fruição, de forma liberta-
dora para que seja desejada pelos seus usuários, embora entenda ser difícil falar em prazer para quem nunca o 
experimentou e para quem não teve o contato com a literatura estética. Zilberman defende o uso da literatura 
em sala de aula como estratégia de transformação da educação tradicional. Nas suas palavras: A justificativa 
que legitima o uso do livro na escola nasce de um lado, da relação que estabelece com seu leitor, convertendo-
-o num ser crítico perante sua circunstância; e, de outro, do papel transformador que pode exercer dentro do 
ensino, trazendo-o para a realidade do estudante e não submetendo este último a um ambiente rarefeito do qual 
foi suprimida toda a referência concreta. De acordo com Zilberman (2003) a literatura deve se integrar ao projeto 
desafiador próprio de todo fenômeno artístico, impulsionar ao seu leitor uma postura crítica, inquiridora, e dar 
margem à efetivação dos propósitos da leitura como habilidade humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante a esta pesquisa podemos observar que o contar história é a mais antiga das artes, pois nos velhos 
tempos o povo assentava ao redor do fogo para esquentar, alegrar, conversar, contar casos etc. As histórias se 
incorporam a nossa cultura e na educação não é diferente, e os pedagogos sempre a procura de técnicas e 
processos adequados à educação das crianças, descobriram essa “mina de ouro” as histórias.
A criança era considerada um adulto em miniatura, não era valorizada e não recebiam atenção. Hoje podemos 
dizer que a criança é valorizada e recebe atenção.
Ao contar história é possível dar atenção para a criança, fazer uma roda de história, onde ela se sinta à vontade 
para ouvir e relatar o que entendeu, o que gostou e incentivando a troca de comentários sobre o texto.
Visto que a história contada é muito importante não só contribui no acolhimento da criança, mas também 
desenvolve sua imaginação, desenvolve também o poder da observação, fixam e ampliam o vocabulário, além 
de estimular o interesse pela leitura desenvolvendo a linguagem oral e a escrita.
Por intermédio da nossa prática, temos que observar que ao receber as crianças algumas podem apresentar 
mais aguçadas para aprendizagem devido a estímulo em casa e outras muito tímidas por não ter estímulo.
Mediante essa pesquisa nós professores temos a oportunidade de refletir e rever a nossa prática, seguindo 
orientações importantes dos autores, que contribuirão com certeza para a nossa vida profissional. 
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RESUMO
A intenção de inserir a história no contexto escolar é de propiciar, cultura, conhecimento, princípios, valores, 
educação, ética, além de contribuir para uma boa construção de relacionamentos afetivos saudáveis, como: 
carinho e afeto bons tratos, cuidados pessoais, reeducação alimentar, autoestima, autoconhecimento e convi-
vência social, isto tudo é possível com uma história contada com muita arte, que será fundamental para uma 
vida feliz e saudável, e para o fortalecimento das crianças na sociedade e inibir a violência, contribuindo 
diretamente para a formação do caráter e da personalidade e indiretamente para a sobrevivência do homem.
É relevante que o professor ao contar uma história, deve ter intencionalidade, ao escolher uma história a 
mesma deve ser bem escolhida, é necessário que haja relação entre o conto e o contador e que o mesmo venha 
se preparar para alcançar o seu público, respeitando assim a sua faixa etária.
A história é contada visando: deleitar a criança; infundir o amor à beleza; desenvolver sua imaginação; desen-
volver o poder da observação; ampliar as experiências; desenvolver o gosto artístico; estabelecer uma ligação 
interna entre o mundo da fantasia e o da realidade. No sentido da língua, particularmente, as histórias: enrique-
cem a experiência; desenvolvem a capacidade de dar sequência lógica aos fatos; dão o sentido da ordem; 
esclarecem o pensamento; educam a atenção; desenvolve o gosto literário; fixam e ampliam o vocabulário; 
estimulam o interesse pela leitura; desenvolvem a linguagem oral e escrita;
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INTRODUÇÃO
 Contar histórias é a mais antigas das artes. Nos velhos tempos, o povo assentava ao redor do fogo 
para esquentar, alegrar, conversar, contar casos. Pessoas que vinham de longe de suas Pátrias contavam e 
repetiam histórias para guardar suas tradições e sua língua. As histórias se incorporam à nossa cultura. 
Ganharam as nossas casas através da doce voz materna, das velhas babás, dos livros coloridos, para encanta-
mento da criançada. E os pedagogos, sempre à procura de técnicas e processos adequados à educação das 
crianças, descobriram esta “mina de ouro” as histórias. http://www.miniweb.com.br/educadores/artigos/con-
tar_hist%F3rias.html.
Parte importante na vida da criança desde a mais tenra idade, a literatura constitui alimento precioso para sua 
alma. É conhecendo a criança e o mistério delicioso do seu mundo que podemos avaliar todo o valor da 
literatura em sua formação. As crianças tem um mundo próprio, todo seu, povoado de sonhos e fantasias.
Segundo Claudia Marques cunha Silva, a história é uma narrativa que se baseia num tipo de discurso calcado 
no imaginário de uma cultura. As fábulas, os contos, as lendas são organizados de acordo com o repertório de 
mitos que a sociedade produz. Quando estas narrativas são lidas ou contadas por um adulto para uma criança, 
abre-se uma oportunidade para que estes mitos, tão importantes para a construção de sua identidade social e 
cultural, possam ser apresentados a ela.
Ao adentrar no mundo escolar, a leitura não mais se realizará como na família, devendo sofrer modificações que 
são vitais para o desenvolvimento da aprendizagem. Para poder transmitir à criança uma visão clara do que se 
está lendo, o professor deverá ter algumas atitudes, tais como:· Visualizar o livro para a criança, através da 
exposição das gravuras;· Ler de forma liberal, porém clara e agradável, atraindo a atenção da criança;·Manter-
-se aberto para as perguntas das crianças, incentivando a troca de comentários sobre o texto lido.

DESENVOLVIMENTO
A ORIGEM DA LITERATURA INFANTIL 
Antunes (1991), em seu livro aponta a ausência da infância e de uma literatura específica para esta fase e 
existência de um período contrário do nascimento da literatura infantil antes do reconhecimento da criança 
como um ser diferente do adulto.  
  O sentimento e valorização atribuídos à infância nem sempre foram como hoje. A criança era conside-
rada como adulto em miniatura, recebendo cuidados que não era pertinente a sua idade. De acordo com (Áries 
1981), “as crianças eram desenhadas como adultos em escala menor, com músculos e feições de adulto”,pois 
as crianças participavam das atividades dos adultos sem nenhuma diferenciação, estavam presente em tudo 
que era relevante apenas ao adulto, não recebiam uma atenção particular e havia alta taxa de mortalidade 
infantil, pela falta de cuidado especial. No que se refere a isto, Zilberman (2003) afirma com base em Ritcher. As 
crianças trabalhavam e viviam com os adultos, testemunhavam os processos naturais da existência nascimen-
to, doença, morte, participavam junto dele da vida pública, nas festas, guerras, audiência, execuções, tendo 
assim o seu lugar assegurado nas tradições culturais (RITCHER, apud ZILBERMAN, 2003). 
No contexto de um mundo moderno, também houve mudanças deste quadro, com a ascensão da família 
burguesa e uma reorganização no modelo de família, onde a criança passa a ser reconhecida e valorizada, 
gerando modificações familiares e o pensamento sobre criança. Começa a ser considerado um ser diferente do 
adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria diferenciar-se da vida dos mais velhos e 
receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta. (CUNHA, 1991).
É neste contexto que a literatura infantil vai surgir, por volta do século XVIII com o reconhecimento da infância e 
a necessidade de uma literatura diferenciada que beneficiasse as crianças no âmbito escolar, como mudança de 
mentalidade social, vide o que afiança estes autores: Um quarto sinal era a identificação das crianças como um 
grupo de status especial, distinto dos adultos, com suas instituições especiais próprias, como as escolas, e 
seus próprios circuitos de informação, dos quais os adultos tentaram excluir, de modo crescente, o conheci-
mento sobre sexo e morte. (STONE, apud ZILBERMAN, 2003).  
A fase da nova constituição familiar também é abordada por Cunha (1991) que aponta claramente neste 
fragmento a divisão destas fases e a afetividade dedicada à criança, e assegura: Antes da constituição deste 
modelo familiar burguês, inexistia uma consideração especial para com a infância. Essa faixa etária não era 
concebida como um tempo diferente, nem o mundo da criança como um espaço separado. Pequenos e grandes 
compartilhavam  dos mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os aproximava. A nova valoriza-
ção da infância gerou maior união familiar, mas igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectu-
al da criança e manipulação de suas emoções. Literatura infantil e escola, inventada a primeira e reformada a 
segunda, são convocadas para cumprir esta missão (CUNHA, apud ZILBERMAM, 2003). 
Conforme Zilbemam (2003), a Literatura Infantil que foi reformulada juntamente com a escola, são convocadas 
para cumprir essa missão. E afirma que as primeiras produções infantis foram no final do século XVII e durante 
o século XVIII, através de grande preocupação da escola em fornecer às crianças essa nova literatura tendo 
ligação entre instituição e gênero literário, considerando isto, os primeiros textos foram escritos por pedagogos 
e professores clássicos. Corroborando com isto, Cunha (1991) assegura:                             Fica evidenciada a 
estreita ligação da literatura infantil com a pedagogia, quando vemos, em toda a Europa, a importância que 
assumem os grandes educadores da época, na criação de uma literatura para crianças e jovens. Suas intenções 
eram fundamentalmente formativas e informativas, até enciclopédicas. Bons exemplos disso são as obras de 
(Comenius, Basedow, Campe, Fénélon, et al 1991).
Nos apontamentos de (Coelho 1991), afirma sobre a necessidade de valorizar a literatura infantil, como abertura 
de uma melhor formação voltada para a criança em novos conceitos de vida, observe esta afirmativa: Dentro 
desse processo inovador, a criança é descoberta como um ser que precisava de cuidados específicos para a 
sua formação humanística, cívica, espiritual, ética e intelectual. E os novos conceitos de vida, educação e 
cultura abrem caminhos para os novos e ainda tateantes procedimentos na área pedagógica e na literária. 
Pode-se dizer que é nesse momento que a criança entra com um valor a ser levado em consideração no proces-
so social e no contexto humano. Nos rastros dessa descoberta da criança surge também a preocupação com a 
literatura que lhe serviria para a leitura, isto é,para a sua informação sobre os mais diferentes conhecimentos e 
para a formação  de sua mente e personalidade (COELHO 1991). O contexto histórico e as novas conceituações 
sobre a criança e a infância promoveram transformações no entendimento da formação das mesmas e com o 
conteúdo dos materiais produzidos. No decorrer do surgimento da literatura infantil, as produções e os mate-
riais foram se adequando as crianças. Desta forma, então, observam-se duas tendências e modificações de 
obras já existentes. Cunha (1991) destaca que nos “clássicos fizeram-se adaptações; do folclore, houve apro-
priação dos contos de fadas, que até então não eram voltados aos pequenos”. 
Para tanto se torna necessário uma organização literária a literatura infantil foi se tornando universal ao mesmo 
tempo em que foram surgindo vários representantes que assumiram a escrita infantil e propuseram diferentes 
obras. Entre eles os autores mais importantes, podemos citar: Andersen, Carlo Colodi, Amicis, Lewis Carroll, 
J.M.Barrie, Marki Twain, Charles Dickens, Ferenc Molnar. Estes autores difundiram uma divulgação da literatura 
infantil por muitos países e o Brasil não se eximiu desta nova realidade. 
No Brasil, não sendo diferente, teve a literatura infantil voltado a obras pedagógicas, sendo estas adaptações 
de produções portuguesas. Neste país a verdadeira literatura infantil brasileira foi representada por Monteiro 
Lobato que introduziu uma essência que a literatura infantil precisava em seu surgimento. Inseriu uma série de 
inovações com suas obras utilizando humor para criticar as situações políticas e sociais, sendo então Monteiro 
Lobato nacionalista. 
Nesta transição de formas literárias Monteiro Lobato, empreende suas historias que passam por enorme 
aceitação. No que se refere a isto, Coelho (1995) então, nos assegura: foi em pleno período de confronto entre 
tradicional (formas já desgastadas do Romantismo Realismo) e o moderno (representado pelo modernismo de 
22) e Monteiro Lobato inicia a invenção literária que cria o verdadeiro espaço da literatura infantil no Brasil. 

Com a reformulação da Literatura Infantil voltada para a criança e agora respeitando suas especificidades e 
necessidades os contadores de histórias serão importantes na disseminação dessas literaturas, pois irão 
apresentar as crianças com os mais diversos e adequados recursos para apresenta – las. Salienta Abramovich 
(1991) que essa arte é utilizada em vários locais e que todas as pessoas se encantam com sua existência, pois 
exerce uma forte influência na formação da criança.
Segundo Amarilha (1997), é necessário acionar a literatura das salas de aula enquanto fruição, de forma liberta-
dora para que seja desejada pelos seus usuários, embora entenda ser difícil falar em prazer para quem nunca o 
experimentou e para quem não teve o contato com a literatura estética. Zilberman defende o uso da literatura 
em sala de aula como estratégia de transformação da educação tradicional. Nas suas palavras: A justificativa 
que legitima o uso do livro na escola nasce de um lado, da relação que estabelece com seu leitor, convertendo-
-o num ser crítico perante sua circunstância; e, de outro, do papel transformador que pode exercer dentro do 
ensino, trazendo-o para a realidade do estudante e não submetendo este último a um ambiente rarefeito do qual 
foi suprimida toda a referência concreta. De acordo com Zilberman (2003) a literatura deve se integrar ao projeto 
desafiador próprio de todo fenômeno artístico, impulsionar ao seu leitor uma postura crítica, inquiridora, e dar 
margem à efetivação dos propósitos da leitura como habilidade humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante a esta pesquisa podemos observar que o contar história é a mais antiga das artes, pois nos velhos 
tempos o povo assentava ao redor do fogo para esquentar, alegrar, conversar, contar casos etc. As histórias se 
incorporam a nossa cultura e na educação não é diferente, e os pedagogos sempre a procura de técnicas e 
processos adequados à educação das crianças, descobriram essa “mina de ouro” as histórias.
A criança era considerada um adulto em miniatura, não era valorizada e não recebiam atenção. Hoje podemos 
dizer que a criança é valorizada e recebe atenção.
Ao contar história é possível dar atenção para a criança, fazer uma roda de história, onde ela se sinta à vontade 
para ouvir e relatar o que entendeu, o que gostou e incentivando a troca de comentários sobre o texto.
Visto que a história contada é muito importante não só contribui no acolhimento da criança, mas também 
desenvolve sua imaginação, desenvolve também o poder da observação, fixam e ampliam o vocabulário, além 
de estimular o interesse pela leitura desenvolvendo a linguagem oral e a escrita.
Por intermédio da nossa prática, temos que observar que ao receber as crianças algumas podem apresentar 
mais aguçadas para aprendizagem devido a estímulo em casa e outras muito tímidas por não ter estímulo.
Mediante essa pesquisa nós professores temos a oportunidade de refletir e rever a nossa prática, seguindo 
orientações importantes dos autores, que contribuirão com certeza para a nossa vida profissional. 
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RESUMO
A intenção de inserir a história no contexto escolar é de propiciar, cultura, conhecimento, princípios, valores, 
educação, ética, além de contribuir para uma boa construção de relacionamentos afetivos saudáveis, como: 
carinho e afeto bons tratos, cuidados pessoais, reeducação alimentar, autoestima, autoconhecimento e convi-
vência social, isto tudo é possível com uma história contada com muita arte, que será fundamental para uma 
vida feliz e saudável, e para o fortalecimento das crianças na sociedade e inibir a violência, contribuindo 
diretamente para a formação do caráter e da personalidade e indiretamente para a sobrevivência do homem.
É relevante que o professor ao contar uma história, deve ter intencionalidade, ao escolher uma história a 
mesma deve ser bem escolhida, é necessário que haja relação entre o conto e o contador e que o mesmo venha 
se preparar para alcançar o seu público, respeitando assim a sua faixa etária.
A história é contada visando: deleitar a criança; infundir o amor à beleza; desenvolver sua imaginação; desen-
volver o poder da observação; ampliar as experiências; desenvolver o gosto artístico; estabelecer uma ligação 
interna entre o mundo da fantasia e o da realidade. No sentido da língua, particularmente, as histórias: enrique-
cem a experiência; desenvolvem a capacidade de dar sequência lógica aos fatos; dão o sentido da ordem; 
esclarecem o pensamento; educam a atenção; desenvolve o gosto literário; fixam e ampliam o vocabulário; 
estimulam o interesse pela leitura; desenvolvem a linguagem oral e escrita;
Palavras chave: Educação; preparo; leitura; aprendizagem.

INTRODUÇÃO
 Contar histórias é a mais antigas das artes. Nos velhos tempos, o povo assentava ao redor do fogo 
para esquentar, alegrar, conversar, contar casos. Pessoas que vinham de longe de suas Pátrias contavam e 
repetiam histórias para guardar suas tradições e sua língua. As histórias se incorporam à nossa cultura. 
Ganharam as nossas casas através da doce voz materna, das velhas babás, dos livros coloridos, para encanta-
mento da criançada. E os pedagogos, sempre à procura de técnicas e processos adequados à educação das 
crianças, descobriram esta “mina de ouro” as histórias. http://www.miniweb.com.br/educadores/artigos/con-
tar_hist%F3rias.html.
Parte importante na vida da criança desde a mais tenra idade, a literatura constitui alimento precioso para sua 
alma. É conhecendo a criança e o mistério delicioso do seu mundo que podemos avaliar todo o valor da 
literatura em sua formação. As crianças tem um mundo próprio, todo seu, povoado de sonhos e fantasias.
Segundo Claudia Marques cunha Silva, a história é uma narrativa que se baseia num tipo de discurso calcado 
no imaginário de uma cultura. As fábulas, os contos, as lendas são organizados de acordo com o repertório de 
mitos que a sociedade produz. Quando estas narrativas são lidas ou contadas por um adulto para uma criança, 
abre-se uma oportunidade para que estes mitos, tão importantes para a construção de sua identidade social e 
cultural, possam ser apresentados a ela.
Ao adentrar no mundo escolar, a leitura não mais se realizará como na família, devendo sofrer modificações que 
são vitais para o desenvolvimento da aprendizagem. Para poder transmitir à criança uma visão clara do que se 
está lendo, o professor deverá ter algumas atitudes, tais como:· Visualizar o livro para a criança, através da 
exposição das gravuras;· Ler de forma liberal, porém clara e agradável, atraindo a atenção da criança;·Manter-
-se aberto para as perguntas das crianças, incentivando a troca de comentários sobre o texto lido.

DESENVOLVIMENTO
A ORIGEM DA LITERATURA INFANTIL 
Antunes (1991), em seu livro aponta a ausência da infância e de uma literatura específica para esta fase e 
existência de um período contrário do nascimento da literatura infantil antes do reconhecimento da criança 
como um ser diferente do adulto.  
  O sentimento e valorização atribuídos à infância nem sempre foram como hoje. A criança era conside-
rada como adulto em miniatura, recebendo cuidados que não era pertinente a sua idade. De acordo com (Áries 
1981), “as crianças eram desenhadas como adultos em escala menor, com músculos e feições de adulto”,pois 
as crianças participavam das atividades dos adultos sem nenhuma diferenciação, estavam presente em tudo 
que era relevante apenas ao adulto, não recebiam uma atenção particular e havia alta taxa de mortalidade 
infantil, pela falta de cuidado especial. No que se refere a isto, Zilberman (2003) afirma com base em Ritcher. As 
crianças trabalhavam e viviam com os adultos, testemunhavam os processos naturais da existência nascimen-
to, doença, morte, participavam junto dele da vida pública, nas festas, guerras, audiência, execuções, tendo 
assim o seu lugar assegurado nas tradições culturais (RITCHER, apud ZILBERMAN, 2003). 
No contexto de um mundo moderno, também houve mudanças deste quadro, com a ascensão da família 
burguesa e uma reorganização no modelo de família, onde a criança passa a ser reconhecida e valorizada, 
gerando modificações familiares e o pensamento sobre criança. Começa a ser considerado um ser diferente do 
adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria diferenciar-se da vida dos mais velhos e 
receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta. (CUNHA, 1991).
É neste contexto que a literatura infantil vai surgir, por volta do século XVIII com o reconhecimento da infância e 
a necessidade de uma literatura diferenciada que beneficiasse as crianças no âmbito escolar, como mudança de 
mentalidade social, vide o que afiança estes autores: Um quarto sinal era a identificação das crianças como um 
grupo de status especial, distinto dos adultos, com suas instituições especiais próprias, como as escolas, e 
seus próprios circuitos de informação, dos quais os adultos tentaram excluir, de modo crescente, o conheci-
mento sobre sexo e morte. (STONE, apud ZILBERMAN, 2003).  
A fase da nova constituição familiar também é abordada por Cunha (1991) que aponta claramente neste 
fragmento a divisão destas fases e a afetividade dedicada à criança, e assegura: Antes da constituição deste 
modelo familiar burguês, inexistia uma consideração especial para com a infância. Essa faixa etária não era 
concebida como um tempo diferente, nem o mundo da criança como um espaço separado. Pequenos e grandes 
compartilhavam  dos mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os aproximava. A nova valoriza-
ção da infância gerou maior união familiar, mas igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectu-
al da criança e manipulação de suas emoções. Literatura infantil e escola, inventada a primeira e reformada a 
segunda, são convocadas para cumprir esta missão (CUNHA, apud ZILBERMAM, 2003). 
Conforme Zilbemam (2003), a Literatura Infantil que foi reformulada juntamente com a escola, são convocadas 
para cumprir essa missão. E afirma que as primeiras produções infantis foram no final do século XVII e durante 
o século XVIII, através de grande preocupação da escola em fornecer às crianças essa nova literatura tendo 
ligação entre instituição e gênero literário, considerando isto, os primeiros textos foram escritos por pedagogos 
e professores clássicos. Corroborando com isto, Cunha (1991) assegura:                             Fica evidenciada a 
estreita ligação da literatura infantil com a pedagogia, quando vemos, em toda a Europa, a importância que 
assumem os grandes educadores da época, na criação de uma literatura para crianças e jovens. Suas intenções 
eram fundamentalmente formativas e informativas, até enciclopédicas. Bons exemplos disso são as obras de 
(Comenius, Basedow, Campe, Fénélon, et al 1991).
Nos apontamentos de (Coelho 1991), afirma sobre a necessidade de valorizar a literatura infantil, como abertura 
de uma melhor formação voltada para a criança em novos conceitos de vida, observe esta afirmativa: Dentro 
desse processo inovador, a criança é descoberta como um ser que precisava de cuidados específicos para a 
sua formação humanística, cívica, espiritual, ética e intelectual. E os novos conceitos de vida, educação e 
cultura abrem caminhos para os novos e ainda tateantes procedimentos na área pedagógica e na literária. 
Pode-se dizer que é nesse momento que a criança entra com um valor a ser levado em consideração no proces-
so social e no contexto humano. Nos rastros dessa descoberta da criança surge também a preocupação com a 
literatura que lhe serviria para a leitura, isto é,para a sua informação sobre os mais diferentes conhecimentos e 
para a formação  de sua mente e personalidade (COELHO 1991). O contexto histórico e as novas conceituações 
sobre a criança e a infância promoveram transformações no entendimento da formação das mesmas e com o 
conteúdo dos materiais produzidos. No decorrer do surgimento da literatura infantil, as produções e os mate-
riais foram se adequando as crianças. Desta forma, então, observam-se duas tendências e modificações de 
obras já existentes. Cunha (1991) destaca que nos “clássicos fizeram-se adaptações; do folclore, houve apro-
priação dos contos de fadas, que até então não eram voltados aos pequenos”. 
Para tanto se torna necessário uma organização literária a literatura infantil foi se tornando universal ao mesmo 
tempo em que foram surgindo vários representantes que assumiram a escrita infantil e propuseram diferentes 
obras. Entre eles os autores mais importantes, podemos citar: Andersen, Carlo Colodi, Amicis, Lewis Carroll, 
J.M.Barrie, Marki Twain, Charles Dickens, Ferenc Molnar. Estes autores difundiram uma divulgação da literatura 
infantil por muitos países e o Brasil não se eximiu desta nova realidade. 
No Brasil, não sendo diferente, teve a literatura infantil voltado a obras pedagógicas, sendo estas adaptações 
de produções portuguesas. Neste país a verdadeira literatura infantil brasileira foi representada por Monteiro 
Lobato que introduziu uma essência que a literatura infantil precisava em seu surgimento. Inseriu uma série de 
inovações com suas obras utilizando humor para criticar as situações políticas e sociais, sendo então Monteiro 
Lobato nacionalista. 
Nesta transição de formas literárias Monteiro Lobato, empreende suas historias que passam por enorme 
aceitação. No que se refere a isto, Coelho (1995) então, nos assegura: foi em pleno período de confronto entre 
tradicional (formas já desgastadas do Romantismo Realismo) e o moderno (representado pelo modernismo de 
22) e Monteiro Lobato inicia a invenção literária que cria o verdadeiro espaço da literatura infantil no Brasil. 

Com a reformulação da Literatura Infantil voltada para a criança e agora respeitando suas especificidades e 
necessidades os contadores de histórias serão importantes na disseminação dessas literaturas, pois irão 
apresentar as crianças com os mais diversos e adequados recursos para apresenta – las. Salienta Abramovich 
(1991) que essa arte é utilizada em vários locais e que todas as pessoas se encantam com sua existência, pois 
exerce uma forte influência na formação da criança.
Segundo Amarilha (1997), é necessário acionar a literatura das salas de aula enquanto fruição, de forma liberta-
dora para que seja desejada pelos seus usuários, embora entenda ser difícil falar em prazer para quem nunca o 
experimentou e para quem não teve o contato com a literatura estética. Zilberman defende o uso da literatura 
em sala de aula como estratégia de transformação da educação tradicional. Nas suas palavras: A justificativa 
que legitima o uso do livro na escola nasce de um lado, da relação que estabelece com seu leitor, convertendo-
-o num ser crítico perante sua circunstância; e, de outro, do papel transformador que pode exercer dentro do 
ensino, trazendo-o para a realidade do estudante e não submetendo este último a um ambiente rarefeito do qual 
foi suprimida toda a referência concreta. De acordo com Zilberman (2003) a literatura deve se integrar ao projeto 
desafiador próprio de todo fenômeno artístico, impulsionar ao seu leitor uma postura crítica, inquiridora, e dar 
margem à efetivação dos propósitos da leitura como habilidade humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante a esta pesquisa podemos observar que o contar história é a mais antiga das artes, pois nos velhos 
tempos o povo assentava ao redor do fogo para esquentar, alegrar, conversar, contar casos etc. As histórias se 
incorporam a nossa cultura e na educação não é diferente, e os pedagogos sempre a procura de técnicas e 
processos adequados à educação das crianças, descobriram essa “mina de ouro” as histórias.
A criança era considerada um adulto em miniatura, não era valorizada e não recebiam atenção. Hoje podemos 
dizer que a criança é valorizada e recebe atenção.
Ao contar história é possível dar atenção para a criança, fazer uma roda de história, onde ela se sinta à vontade 
para ouvir e relatar o que entendeu, o que gostou e incentivando a troca de comentários sobre o texto.
Visto que a história contada é muito importante não só contribui no acolhimento da criança, mas também 
desenvolve sua imaginação, desenvolve também o poder da observação, fixam e ampliam o vocabulário, além 
de estimular o interesse pela leitura desenvolvendo a linguagem oral e a escrita.
Por intermédio da nossa prática, temos que observar que ao receber as crianças algumas podem apresentar 
mais aguçadas para aprendizagem devido a estímulo em casa e outras muito tímidas por não ter estímulo.
Mediante essa pesquisa nós professores temos a oportunidade de refletir e rever a nossa prática, seguindo 
orientações importantes dos autores, que contribuirão com certeza para a nossa vida profissional. 
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RESUMO 
As crianças passam por diversos momentos na infância, devemos acompanhar observando cada uma dessas 
fases, principalmente o que se diz respeito à psicomotricidade, desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Os 
pais muitas vezes não conseguem identificar qual o momento certo para deixar a criança explorar isso, limitando 
o mesmo em ambientes que eles não conseguem desenvolver além daquilo que se vê. O profissional de educação 
precisa conhecer conceitos básicos referentes à psicomotricidade para intervir positivamente em relação ao 
desenvolvimento psicomotor dos bebês e das crianças.
Palavras-chave: Criança; Psicomotricidade; Corpo; Desenvolvimento; Etapas.

INTRODUÇÃO

A prática psicomotora, de fato, orienta a criança em atividades que a levam a tomar consciência de mecanismos 
motores, de gestos e movimentos, a partir dos mais simples aos mais complexos, e manifestam aquilo que ele é.
É importante para a criança conquistar uma consciência clara do próprio esquema corporal e isso acontece 
através do movimento, que é a primeira fonte de conhecimento e base sobre a qual se constitui o mundo 
perceptivo e conceitual. Com as sensações e os movimentos do corpo, fazendo experiência dos objetos, 
tocando-os, agarrando-os, mordendo-os, manipulando-os, ela provoca adaptações motoras e mentais que a 
ajudam a se mover de maneira expressiva, mímica e gestual; portanto, movendo-se melhor, ela consegue adquirir 
novas adaptações pelas quais se torna capaz de fazer outros gestos, movimentando-se ainda melhor, num 
processo que não tem fim e no qual se enriquecem e desenvolvem as capacidades motoras. Além disso, convém 
ressaltar que os aspectos funcionais amadurecem durante a infância e, com o progressivo estruturar-se do 
esquema corporal, a motricidade básica geral se torna cada vez mais equilibrada, coordenada, precisa, apurada 
e funcional. 
Conforme Negrine (1986), a finalidade da psicomotricidade é promover, através de uma ação pedagógica 
competente, o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, propiciando o equilíbrio biopsicossocial.
Nesta visão, o papel dos educadores torna-se essencial, adquirindo conhecimento de todas essas áreas e da 
condição em que a criança se encontra, buscando alternativas viáveis e necessárias para o crescimento e 
desenvolvimento integral deste indivíduo, trabalhando atividades específicas que contemplem as reais 
necessidades, com o acompanhamento de profissionais capacitados. 

CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE

Psicomotricidade é a ciência que estuda o ser humano através do seu corpo em movimento quanto aos aspectos 
interiores e exteriores, podendo ser definida como a capacidade de determinar e coordenar mentalmente os 
movimentos corporais.
A palavra "psicomotricidade" vem do termo grego psiché = alma e do verbo latino moto = mover frequentemente, 
agitar fortemente.
A psicomotricidade está totalmente ligada com o processo de maturação, no qual o corpo é a origem das 
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, sendo sustentada pelo movimento, intelecto e afeto.
É a capacidade psíquica de realizar movimentos, através da atividade psíquica que transforma a imagem para a 
ação em estímulos para os procedimentos musculares adequados. 
Podemos dizer que a psicomotricidade é um termo usado para uma concepção de movimento organizado e 
integrado, de acordo com as experiências vividas pelo sujeito cuja ação é o resultado da sua individualidade, 
linguagem e socialização.

Em décadas passadas, a psicomotricidade fixava-se apenas no desenvolvimento motor. Com o aprimoramento 
dos estudos e pesquisas, a relação entre o desenvolvimento motor e intelectual da criança ganhou outras 
dimensões, porém somente na atualidade, estuda a lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal e 
as suas relações com o desenvolvimento intelectual da criança.
A psicomotricidade está presente em todas as atividades que desenvolvem a motricidade das crianças, 
contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio corpo. Ela além de constituir-se como um fator 
indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança, também se constitui como a base fundamental 
para o processo de aprendizagem dos indivíduos. O desenvolvimento psicomotor evolui do geral para o 
específico. No decorrer do processo de aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade (esquema 
corporal, estruturação espacial, lateralidade, orientação temporal e pé-escrita) são utilizados com frequência, 
sendo importantes para que a criança associe noções de tempo e espaço, conceitos, ideias, enfim construa 
conhecimentos. Se ocorrer algum problema em um destes elementos, provavelmente irá influenciar 
negativamente no processo de aprendizagem. A criança que apresenta o desenvolvimento psicomotor pouco 
desenvolvido poderá apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na 
ordenação de sílabas, no pensamento abstrato e lógico, na análise gramatical, entre outras. Compreendendo que 
a má formação psicomotora pode acarretar dificuldades na aprendizagem

ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA

Segundo (BOULCH, 1984, p.21):
“As pesquisas suscitadas pela psicanálise, em particular os trabalhos de Spitz e Winnicot, salientam a 
importância do afeto no desenvolvimento. Sabe-se que a situação afetiva das crianças portadoras de transtornos 
psicomotores é peculiar…”.  
O pesquisador Jean Le Boulch esclareceu a importância da psicanálise no processo de evolução da estimulação 
psicomotora, que pode ser também no aspecto de terapia, porém neste artigo o objetivo é falar sobre o processo 
de educação da psicomotricidade.
BOULCH (1984) esclarece que não adianta o psicomotricista apenas executar atividades psicomotoras em 
crianças sem qualquer embasamento em sua história de vida e sim, deve-se o compreender de forma global.
A vertente educativa da psicomotricidade surgiu após a insuficiência da educação física a uma educação geral do 
corpo como esclarece BOULCH (1984).
Neste período em que Boulch se fez valer de suas pesquisas, a educação física tinha um olhar no 
desenvolvimento do homem como um ser capaz de executar tarefas apenas por executar, ao contrário da 
psicomotricidade e da Educação Física atual que volta seu olhar no ser humano como sujeito do processo, ou 
seja, um individuo com sensações, pensamentos e destrezas para executar tarefas. Um ser completo e 
indissociável.
Uma observação importante a ser destacada sobre a estimulação psicomotora empregada em grupos como em 
uma escola, por exemplo, que os alunos ficam um pouco mais agitados durante e após a prática, é que os 
profissionais devem aplicar no final dos períodos de atividades motoras, algumas técnicas de relaxamento para 
que as crianças consigam voltar à calma para realizar suas demais tarefas diárias.
Os Referenciais para Educação Infantil (RCNEI) colocam a criança como ser ativo que precisa de tempo para 
desenvolver-se, em que a referência principal é seu corpo que tende a evoluir com estimulações e explorações 
de espaços familiares, percebendo assim, seu corpo separado de outro ou de seu meio. Estes estímulos, 
contudo, não devem ser desenvolvidos separadamente e de forma mecânica. Este trabalho exige dos 
profissionais uma interação, pois a criança progride ao passo que explora, sente e experimenta diversas 
situações, uma vez que o homem é um ser naturalmente psicomotor que no decorrer de toda sua existência, 
apresenta necessidade de ter, de fazer e de ser (BRASIL, 1998). 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

É nato do ser humano querer se desenvolver a ponto de organizar suas estruturas para as atividades diárias.
FRANÇÃO (2009) relata que:
“desde a fase embrionária o ser humano está em profunda transformação, pois seu sistema nervoso central sofre 
através de fatores internos e externos o processo de maturação e modificação e só termina quando chega à fase 
adulta”.
VELASCO (1992) diz que:
“nós não somos seres limitados por nossa pele e nem pelos limites do corpo, portanto entende-se que as 
ciências que estudam o ser humano estão longe de entender nossos limites como seres atuantes”.
TRINDADE (2007) diz que:
“existem muitas publicações tratando sobre tabelas do desenvolvimento psicomotor e que isso é um instrumento 
importante para os médicos”.
Concordamos em partes com o que os autores citaram. Se nós profissionais de Educação não tivermos um 
parâmetro para trabalharmos movimentos relacionando-os a faixa etária da criança fica muito complicado 
entender como propor exercícios para as crianças movimentarem com segurança e qualidade. Só são possíveis 
intervenções psicomotoras positivas quando se sabe onde queremos chegar.
GALLAHUE E OZMUN (2005) conceituam em sua obra as etapas do desenvolvimento cognitivo estudado por Jean 

Piaget e diz:
“Que a criança que tem de zero a dois anos, está vivendo em um estágio onde as sensações de seu próprio corpo 
são suas formas de aprendizagem, ou seja, ela vive no estágio sensório-motor. A partir do segundo ano até os 
sete anos a criança demonstra pensamento simbólico, pois ela vive no estágio do pensamento pré-operatório”.
Segundo ALVES (2008), a criança vive por etapas. Na fase dos primeiros meses de vida até os três anos, a criança 
encontra-se na primeira etapa do desenvolvimento psicomotor, entendido como um período em que a criança 
aprende pela exploração do meio em que vive.
Cada fase conquistada é de extrema importância no desenvolvimento da criança, e mais importante ainda é essas 
etapas sejam seguidas, registradas e respeitadas para que a criança consiga atingir o ponto máximo do 
desenvolvimento.
Entendemos que o movimento criativo, que é aquele que é sentido, pensado e executado, e pode trazer ao 
universo infantil uma realidade paralela entre o imaginário e o real, proporcionando desafios a serem superados, 
impulsionando assim constante melhora nas relações motoras afetivas e cognitivas.
ALVES (2008, pg. 17) acredita que:
“Cada criança é única. O esquema do desenvolvimento é comum a todas as crianças, mas as diferenças de 
caráter, as possibilidades físicas, o meio e o ambiente familiar explicam que com a mesma idade crianças 
perfeitamente normais possam comportar-se de maneiras diferentes”.
Diante das colocações acima compreendemos a importância de se entender as fases do desenvolvimento 
psicomotor do ser humano.
Cabe ao educador um olhar clínico, pois se algum momento alguma criança apresenta movimentos que 
demonstra ela não está na fase que deveria estar, é necessário um acompanhamento para que a reeducação seja 
feita com qualidade.

CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

Para entrarmos no tema das às principais características do desenvolvimento psicomotor em crianças de zero até 
três anos, precisamos entender a maturidade relacionada a condições psicomotoras e idade da criança.
Mais ou menos até a quarta semana os bebês apresentam um reflexo tônico cervical, caracterizado por extensão 
do braço em direção à cabeça como esclarece ALVES (2008). E na maior parte do tempo existem reações bruscas 
que são características desta fase em que se encontra o bebê.
A visão fica imóvel por grande parte do tempo e a atividade manual reage ao um tipo de automatismo, pois se 
colocado um objeto na mão do bebê ele permanece segurando-o.
Por volta da décima sexta semana o bebê começa ter maior mobilidade da cabeça, existe maior soltura de seu 
corpo. Consegue acompanhar os estímulos visuais do dia-a-dia e já é capaz de estender seu braço como se 
estivesse querendo tocar algum objeto.
Da vigésima oitava semana até a quadragésima semana o bebê apresenta uma notável evolução, pois é visível a 
melhora quanto à posição de sentar e o equilíbrio. Percebemos as crianças muito mais ativas e, apresentam 
firmeza na posição em pé, começando as primeiras tentativas de mudar os passos, porém, com grandes 
dificuldades e sendo necessário oferecer algum tipo de apoio.
O globo ocular já está mais adaptado e consegue visualizar um objeto em movimento e pegá-lo.
Com um ano, o bebê ganha destreza e agilidade para engatinhar e seu equilíbrio estático ainda não está 
estabilizado, ao levantar precisa de apoio para conseguir se equilibrar.
Com um ano e seis meses o bebê ganha desenvoltura para caminhar, consegue transpassar obstáculos 
aceitando desafios para melhor explorar seu corpo. Estes espaços em que o bebê é estimulado é um ambiente 
aconchegante, rico em cores, texturas, gravuras, o que favorece a memoria visual, e também limita o bebê no 
espaço. Ele (a) consegue entender o quanto pode caminhar engatinhar, rolar, correr...
ALVES (2008) diz que:
“Por volta de um ano e seis meses o bebê adquiriu a noção de verticalidade e consegue explorar e empilhar até 
três cubos. Tem condições de arremessar uma bola, ou seja, o movimento de preensão está bastante ativo neste 
bebê”.
Aos dois anos de idade, o bebê ganha maior habilidade em equilíbrio pela maior flexibilidade dos joelhos, o que 
permite ficar em posição estática. Mesmo assim, apresenta dificuldades em atividades que exige rapidez em 
trocar os passos, como por exemplo, correr. Aos poucos ganha confiança em movimentos rápidos, que necessita 
um controle motor mais hábil. Nessa idade o bebê explora o espaço através de seu próprio corpo. Segundo 
ALVES (2008), parece que esta criança pensa com seus músculos.
O bebê desenvolve melhor o movimento da preensão e consegue empilhar uma torre de seis cubos.
Ao completar três anos, começa a fase em que a criança tem que fazer tudo correndo, pois a atividade motora 
ampla está inserida em seu cotidiano. A posição vertical está mais bem desenvolvida, no entanto, não atingiu 
total domínio sobre lateralidade, orientação espacial, pois quando há mudanças de direção, apresenta maior 
dificuldade na locomoção.
 Para o educador é imprescindível conhecer tais características, pois só conseguira prescrever e intervir nas 
atividades psicomotoras, se tiver claro o objetivo que quer alcançar, seja estimulando para aprendizagem, seja 
corrigindo movimentos. Agindo dessa forma irá favorecer o bom desenvolvimento psicomotor de crianças de 
zero até três anos.
 

ELEMENTOS PSICOMOTORES

O Esquema Corporal constitui o saber consciente sobre o próprio esquema corporal e suas partes possibilitando 
conhecer desde ações até limitações. Este saber permite ao indivíduo relacionar-se com o meio que o cerca, com 
objetos e também com as pessoas que fazem parte de seu convívio. Essa representação ocorre lentamente a 
partir das vivências, conseguindo ajustar o corpo em diversas situações. 
“Conhecer seu esquema corporal é ter consciência do próprio corpo, das partes que o compõem, das suas 
possibilidades de movimentos, posturas e atitudes” (NICOLA, 2004, p.6). 
O primeiro aspecto de manipulação da criança é seu próprio corpo. A partir deste, surgem sensações relativas ao 
mundo exterior que são de fundamental importância para seu desenvolvimento (ROSA NETO, 2002). 
Outro elemento psicomotor faz referência a Imagem Corporal. Trata-se da representação mental que cada sujeito 
faz de seu corpo de forma inconsciente NICOLA (apud SCHILDER, 2004, p.7). 
A imagem do corpo humano, a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, pelo modo que o 
corpo se apresenta para nós. Desse modo, a imagem precede a esquematização, pois sem a primeira, não se 
forma a segunda. O Tônus é um elemento psicomotor que depende do sistema nervoso, de fundamental 
importância na ação do indivíduo oferecendo equilíbrio estático e dinâmico, coordenação dos próprios 
movimentos e também postura para toda posição que o corpo venha a adotar, sua abrangência atinge diversos 
níveis, tais como: 
a) Aspecto motor: responsável pelo equilíbrio e apoio do corpo e das partes que o compõem proporcionando 
elasticidade, estabilidade, força e precisão (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
b) Sensibilidade: estimula e regula aspectos internos e externos em excitação, ou seja, a base de sustentação do 
sistema sensorial (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003).
c) Emoções: imprescindível para que se manifestem as emoções, sua ausência acarreta uma desordem na função 
tônica (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
Segundo Sánchez, Martínez e Peñalver (apud WALLON) afirmam que: 
“A função tônica é aquela que mantém certa tensão no músculo e sustenta seu esforço, ou seja, é a atividade que 
mantém em todos os momentos os músculos em forma, na posição que tomaram e que lhes dá um grau variável 
de consistência” (2003, p.35).
Coordenação Global ou Motricidade Ampla diz respeito à atividade dos grandes músculos, dependendo da 
habilidade de equilíbrio postural. O indivíduo procura seu eixo corporal por meio do movimento e das 
experiências procurando se adaptar e buscar um equilíbrio cada vez melhor tomando consciência de seu corpo 
e das posturas. As diversas atividades permitem tomar consciência global do corpo, como por exemplo, andar 
que requer equilíbrio e coordenação por ser um ato neuromuscular; correr, que requer, além destes, resistência 
e força muscular; e outras como saltar, rolar, pular.
Para a criança a coordenação e as experiências permitem a ela a dissociação de movimentos, ou seja, ela pode 
realizar vários movimentos no mesmo período de tempo. Por meio das brincadeiras espontâneas a criança revela 
acontecimentos do seu dia a dia que possibilitam informações não ditas ao serem questionadas. Neste sentido 
Rosa Neto (2002, p.16) afirma que: 
“É através da brincadeira espontânea que ela descobre os ajustes diversos, complexos e progressivos da 
atividade motriz, resultando em um conjunto de movimentos coordenados em função de um fim a ser alcançado”. 
A execução coordenada de movimentos utilizando pequenos grupos musculares pontua a Motricidade Fina. É 
também a atividade mais comum do homem, utilizada para lançar objetos, habilidade para escrever, desenhar, 
pintar, recortar, etc. 
A motricidade fina deste modo exige coordenação dos músculos que por sua vez, necessitam da visão como 
guia, o ato motor e a estimulação visual consistem em um processo coincidente (ROSA NETO, 2002). 
A Organização Espaço-Temporal descreve a noção concreta e abstrata que resulta na capacidade para o 
indivíduo orientar-se de forma adequada no tempo e espaço, porém, para que isso possa efetivar-se é preciso o 
conhecimento de noções prévias como perto, longe, dentro, fora, antes, depois, entre outros. Essa evolução se 
aplica igualmente á aquisição de uma dimensão da orientação espacial (direita e esquerda). 
Assim, se estabelece de forma progressiva com a evolução mental da criança a aquisição e a conservação das 
noções de distância, superfície, volume, perspectivas e coordenadas que determinam suas possibilidades de 
orientação e de estruturação do espaço em que vive (ROSA NETO, 2002, p.22). 
A orientação espacial indica nossa habilidade para avaliar com exatidão a relação física entre nosso corpo e o 
ambiente, e para efetuar as modificações no curso de nossos deslocamentos. 
A estruturação temporal garantirá ao individuo conhecimento de acontecimentos passados e competência de 
lançar-se para o futuro, construindo planos e decidindo sobre sua vida. A estruturação temporal introduz o 
indivíduo no tempo, onde ele nasce, cresce e morre, e sua atividade é um seguimento de transformações 
condicionadas pelas atividades diárias. 
A Lateralidade também é englobada. Definida como a competência de viver o movimento de modo a explorar os 
lados corporais (direita e esquerda), há uma distinção entre lateralidade e dominância lateral. Enquanto a primeira 
consiste em explorar direita e esquerda do corpo, a segunda define-se como desenvolvimento de apenas um dos 
lados por conta do domínio cerebral (ROSA NETO, 2002).
A lateralidade é a propensão que o ser humano possui de utilizar preferencialmente mais um lado do corpo que o 
outro em três níveis: mão, olho e pé. Isto significa que existe um predomínio motor, ou melhor, uma dominância 
de um dos lados. 
O lado dominante apresenta maior força muscular, mais precisão e mais rapidez. É ele que inicia e executa a ação 
principal. O outro lado auxilia esta ação e é igualmente importante. Na realidade os dois não funcionam 
isoladamente, mas de forma complementar (OLIVEIRA, 2002, p. 63). 
Finalizando, o Equilíbrio é primordial para manter-se sobre uma base corporal sustentável e reduzida, utilizando 
para tanto ações musculares adequadas dinâmicas ou estáticas. Um movimento defeituoso consome mais 
energia que poderia ser utilizada em outras atividades corporais. (ROSA NETO, 2002) 
Para Rosa Neto (2002, p.18) “O equilíbrio tônico-postural do sujeito, os seus gestos, o seu modo de respirar, sua 

atitude, e outros itens são o reflexo de seu comportamento e, ao mesmo tempo, de suas dificuldades e de seus 
bloqueios”.
Entendemos que são inúmeros os desafios e as exigências do papel do gestor na atualidade. Muitos se sentem 
sobrecarregados e até mesmo confusos e despreparados diante de tantos afazeres e atribuições. A maioria dos 
gestores ao assumirem seus postos não foram preparados para a função, assumem o papel e aprendem no dia a 
dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos a importância da educação psicomotora no desenvolvimento infantil e no processo 
ensino-aprendizagem, bem como sua contribuição na formação do educador, na construção de conhecimentos 
que farão a diferença no processo ensinarem e aprender. A educação psicomotora, antes de ser um método 
definitivo é um instrumental no contexto educativo, para questionar os problemas voltados à educação da 
criança pequena, de uma forma mais ampla. É indispensável nas aprendizagens escolares, e por esta razão deve 
ser proposta desde a educação infantil e não pode ser desprezado durante as primeiras séries do ensino 
fundamental. 
A importância das atividades motoras na educação é visível, pois contribuem para o desenvolvimento global das 
crianças. As crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada fase exige atividades propicias 
dependendo a faixa etária e os movimentos já conquistados. É preciso valorizar a ação da criança que brinca, é 
preciso transcender o visível e acreditar que as atividades lúdicas estimulam e desenvolvem no aspecto global. 
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RESUMO 
As crianças passam por diversos momentos na infância, devemos acompanhar observando cada uma dessas 
fases, principalmente o que se diz respeito à psicomotricidade, desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Os 
pais muitas vezes não conseguem identificar qual o momento certo para deixar a criança explorar isso, limitando 
o mesmo em ambientes que eles não conseguem desenvolver além daquilo que se vê. O profissional de educação 
precisa conhecer conceitos básicos referentes à psicomotricidade para intervir positivamente em relação ao 
desenvolvimento psicomotor dos bebês e das crianças.
Palavras-chave: Criança; Psicomotricidade; Corpo; Desenvolvimento; Etapas.

INTRODUÇÃO

A prática psicomotora, de fato, orienta a criança em atividades que a levam a tomar consciência de mecanismos 
motores, de gestos e movimentos, a partir dos mais simples aos mais complexos, e manifestam aquilo que ele é.
É importante para a criança conquistar uma consciência clara do próprio esquema corporal e isso acontece 
através do movimento, que é a primeira fonte de conhecimento e base sobre a qual se constitui o mundo 
perceptivo e conceitual. Com as sensações e os movimentos do corpo, fazendo experiência dos objetos, 
tocando-os, agarrando-os, mordendo-os, manipulando-os, ela provoca adaptações motoras e mentais que a 
ajudam a se mover de maneira expressiva, mímica e gestual; portanto, movendo-se melhor, ela consegue adquirir 
novas adaptações pelas quais se torna capaz de fazer outros gestos, movimentando-se ainda melhor, num 
processo que não tem fim e no qual se enriquecem e desenvolvem as capacidades motoras. Além disso, convém 
ressaltar que os aspectos funcionais amadurecem durante a infância e, com o progressivo estruturar-se do 
esquema corporal, a motricidade básica geral se torna cada vez mais equilibrada, coordenada, precisa, apurada 
e funcional. 
Conforme Negrine (1986), a finalidade da psicomotricidade é promover, através de uma ação pedagógica 
competente, o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, propiciando o equilíbrio biopsicossocial.
Nesta visão, o papel dos educadores torna-se essencial, adquirindo conhecimento de todas essas áreas e da 
condição em que a criança se encontra, buscando alternativas viáveis e necessárias para o crescimento e 
desenvolvimento integral deste indivíduo, trabalhando atividades específicas que contemplem as reais 
necessidades, com o acompanhamento de profissionais capacitados. 

CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE

Psicomotricidade é a ciência que estuda o ser humano através do seu corpo em movimento quanto aos aspectos 
interiores e exteriores, podendo ser definida como a capacidade de determinar e coordenar mentalmente os 
movimentos corporais.
A palavra "psicomotricidade" vem do termo grego psiché = alma e do verbo latino moto = mover frequentemente, 
agitar fortemente.
A psicomotricidade está totalmente ligada com o processo de maturação, no qual o corpo é a origem das 
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, sendo sustentada pelo movimento, intelecto e afeto.
É a capacidade psíquica de realizar movimentos, através da atividade psíquica que transforma a imagem para a 
ação em estímulos para os procedimentos musculares adequados. 
Podemos dizer que a psicomotricidade é um termo usado para uma concepção de movimento organizado e 
integrado, de acordo com as experiências vividas pelo sujeito cuja ação é o resultado da sua individualidade, 
linguagem e socialização.

Em décadas passadas, a psicomotricidade fixava-se apenas no desenvolvimento motor. Com o aprimoramento 
dos estudos e pesquisas, a relação entre o desenvolvimento motor e intelectual da criança ganhou outras 
dimensões, porém somente na atualidade, estuda a lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal e 
as suas relações com o desenvolvimento intelectual da criança.
A psicomotricidade está presente em todas as atividades que desenvolvem a motricidade das crianças, 
contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio corpo. Ela além de constituir-se como um fator 
indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança, também se constitui como a base fundamental 
para o processo de aprendizagem dos indivíduos. O desenvolvimento psicomotor evolui do geral para o 
específico. No decorrer do processo de aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade (esquema 
corporal, estruturação espacial, lateralidade, orientação temporal e pé-escrita) são utilizados com frequência, 
sendo importantes para que a criança associe noções de tempo e espaço, conceitos, ideias, enfim construa 
conhecimentos. Se ocorrer algum problema em um destes elementos, provavelmente irá influenciar 
negativamente no processo de aprendizagem. A criança que apresenta o desenvolvimento psicomotor pouco 
desenvolvido poderá apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na 
ordenação de sílabas, no pensamento abstrato e lógico, na análise gramatical, entre outras. Compreendendo que 
a má formação psicomotora pode acarretar dificuldades na aprendizagem

ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA

Segundo (BOULCH, 1984, p.21):
“As pesquisas suscitadas pela psicanálise, em particular os trabalhos de Spitz e Winnicot, salientam a 
importância do afeto no desenvolvimento. Sabe-se que a situação afetiva das crianças portadoras de transtornos 
psicomotores é peculiar…”.  
O pesquisador Jean Le Boulch esclareceu a importância da psicanálise no processo de evolução da estimulação 
psicomotora, que pode ser também no aspecto de terapia, porém neste artigo o objetivo é falar sobre o processo 
de educação da psicomotricidade.
BOULCH (1984) esclarece que não adianta o psicomotricista apenas executar atividades psicomotoras em 
crianças sem qualquer embasamento em sua história de vida e sim, deve-se o compreender de forma global.
A vertente educativa da psicomotricidade surgiu após a insuficiência da educação física a uma educação geral do 
corpo como esclarece BOULCH (1984).
Neste período em que Boulch se fez valer de suas pesquisas, a educação física tinha um olhar no 
desenvolvimento do homem como um ser capaz de executar tarefas apenas por executar, ao contrário da 
psicomotricidade e da Educação Física atual que volta seu olhar no ser humano como sujeito do processo, ou 
seja, um individuo com sensações, pensamentos e destrezas para executar tarefas. Um ser completo e 
indissociável.
Uma observação importante a ser destacada sobre a estimulação psicomotora empregada em grupos como em 
uma escola, por exemplo, que os alunos ficam um pouco mais agitados durante e após a prática, é que os 
profissionais devem aplicar no final dos períodos de atividades motoras, algumas técnicas de relaxamento para 
que as crianças consigam voltar à calma para realizar suas demais tarefas diárias.
Os Referenciais para Educação Infantil (RCNEI) colocam a criança como ser ativo que precisa de tempo para 
desenvolver-se, em que a referência principal é seu corpo que tende a evoluir com estimulações e explorações 
de espaços familiares, percebendo assim, seu corpo separado de outro ou de seu meio. Estes estímulos, 
contudo, não devem ser desenvolvidos separadamente e de forma mecânica. Este trabalho exige dos 
profissionais uma interação, pois a criança progride ao passo que explora, sente e experimenta diversas 
situações, uma vez que o homem é um ser naturalmente psicomotor que no decorrer de toda sua existência, 
apresenta necessidade de ter, de fazer e de ser (BRASIL, 1998). 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

É nato do ser humano querer se desenvolver a ponto de organizar suas estruturas para as atividades diárias.
FRANÇÃO (2009) relata que:
“desde a fase embrionária o ser humano está em profunda transformação, pois seu sistema nervoso central sofre 
através de fatores internos e externos o processo de maturação e modificação e só termina quando chega à fase 
adulta”.
VELASCO (1992) diz que:
“nós não somos seres limitados por nossa pele e nem pelos limites do corpo, portanto entende-se que as 
ciências que estudam o ser humano estão longe de entender nossos limites como seres atuantes”.
TRINDADE (2007) diz que:
“existem muitas publicações tratando sobre tabelas do desenvolvimento psicomotor e que isso é um instrumento 
importante para os médicos”.
Concordamos em partes com o que os autores citaram. Se nós profissionais de Educação não tivermos um 
parâmetro para trabalharmos movimentos relacionando-os a faixa etária da criança fica muito complicado 
entender como propor exercícios para as crianças movimentarem com segurança e qualidade. Só são possíveis 
intervenções psicomotoras positivas quando se sabe onde queremos chegar.
GALLAHUE E OZMUN (2005) conceituam em sua obra as etapas do desenvolvimento cognitivo estudado por Jean 

Piaget e diz:
“Que a criança que tem de zero a dois anos, está vivendo em um estágio onde as sensações de seu próprio corpo 
são suas formas de aprendizagem, ou seja, ela vive no estágio sensório-motor. A partir do segundo ano até os 
sete anos a criança demonstra pensamento simbólico, pois ela vive no estágio do pensamento pré-operatório”.
Segundo ALVES (2008), a criança vive por etapas. Na fase dos primeiros meses de vida até os três anos, a criança 
encontra-se na primeira etapa do desenvolvimento psicomotor, entendido como um período em que a criança 
aprende pela exploração do meio em que vive.
Cada fase conquistada é de extrema importância no desenvolvimento da criança, e mais importante ainda é essas 
etapas sejam seguidas, registradas e respeitadas para que a criança consiga atingir o ponto máximo do 
desenvolvimento.
Entendemos que o movimento criativo, que é aquele que é sentido, pensado e executado, e pode trazer ao 
universo infantil uma realidade paralela entre o imaginário e o real, proporcionando desafios a serem superados, 
impulsionando assim constante melhora nas relações motoras afetivas e cognitivas.
ALVES (2008, pg. 17) acredita que:
“Cada criança é única. O esquema do desenvolvimento é comum a todas as crianças, mas as diferenças de 
caráter, as possibilidades físicas, o meio e o ambiente familiar explicam que com a mesma idade crianças 
perfeitamente normais possam comportar-se de maneiras diferentes”.
Diante das colocações acima compreendemos a importância de se entender as fases do desenvolvimento 
psicomotor do ser humano.
Cabe ao educador um olhar clínico, pois se algum momento alguma criança apresenta movimentos que 
demonstra ela não está na fase que deveria estar, é necessário um acompanhamento para que a reeducação seja 
feita com qualidade.

CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

Para entrarmos no tema das às principais características do desenvolvimento psicomotor em crianças de zero até 
três anos, precisamos entender a maturidade relacionada a condições psicomotoras e idade da criança.
Mais ou menos até a quarta semana os bebês apresentam um reflexo tônico cervical, caracterizado por extensão 
do braço em direção à cabeça como esclarece ALVES (2008). E na maior parte do tempo existem reações bruscas 
que são características desta fase em que se encontra o bebê.
A visão fica imóvel por grande parte do tempo e a atividade manual reage ao um tipo de automatismo, pois se 
colocado um objeto na mão do bebê ele permanece segurando-o.
Por volta da décima sexta semana o bebê começa ter maior mobilidade da cabeça, existe maior soltura de seu 
corpo. Consegue acompanhar os estímulos visuais do dia-a-dia e já é capaz de estender seu braço como se 
estivesse querendo tocar algum objeto.
Da vigésima oitava semana até a quadragésima semana o bebê apresenta uma notável evolução, pois é visível a 
melhora quanto à posição de sentar e o equilíbrio. Percebemos as crianças muito mais ativas e, apresentam 
firmeza na posição em pé, começando as primeiras tentativas de mudar os passos, porém, com grandes 
dificuldades e sendo necessário oferecer algum tipo de apoio.
O globo ocular já está mais adaptado e consegue visualizar um objeto em movimento e pegá-lo.
Com um ano, o bebê ganha destreza e agilidade para engatinhar e seu equilíbrio estático ainda não está 
estabilizado, ao levantar precisa de apoio para conseguir se equilibrar.
Com um ano e seis meses o bebê ganha desenvoltura para caminhar, consegue transpassar obstáculos 
aceitando desafios para melhor explorar seu corpo. Estes espaços em que o bebê é estimulado é um ambiente 
aconchegante, rico em cores, texturas, gravuras, o que favorece a memoria visual, e também limita o bebê no 
espaço. Ele (a) consegue entender o quanto pode caminhar engatinhar, rolar, correr...
ALVES (2008) diz que:
“Por volta de um ano e seis meses o bebê adquiriu a noção de verticalidade e consegue explorar e empilhar até 
três cubos. Tem condições de arremessar uma bola, ou seja, o movimento de preensão está bastante ativo neste 
bebê”.
Aos dois anos de idade, o bebê ganha maior habilidade em equilíbrio pela maior flexibilidade dos joelhos, o que 
permite ficar em posição estática. Mesmo assim, apresenta dificuldades em atividades que exige rapidez em 
trocar os passos, como por exemplo, correr. Aos poucos ganha confiança em movimentos rápidos, que necessita 
um controle motor mais hábil. Nessa idade o bebê explora o espaço através de seu próprio corpo. Segundo 
ALVES (2008), parece que esta criança pensa com seus músculos.
O bebê desenvolve melhor o movimento da preensão e consegue empilhar uma torre de seis cubos.
Ao completar três anos, começa a fase em que a criança tem que fazer tudo correndo, pois a atividade motora 
ampla está inserida em seu cotidiano. A posição vertical está mais bem desenvolvida, no entanto, não atingiu 
total domínio sobre lateralidade, orientação espacial, pois quando há mudanças de direção, apresenta maior 
dificuldade na locomoção.
 Para o educador é imprescindível conhecer tais características, pois só conseguira prescrever e intervir nas 
atividades psicomotoras, se tiver claro o objetivo que quer alcançar, seja estimulando para aprendizagem, seja 
corrigindo movimentos. Agindo dessa forma irá favorecer o bom desenvolvimento psicomotor de crianças de 
zero até três anos.
 

ELEMENTOS PSICOMOTORES

O Esquema Corporal constitui o saber consciente sobre o próprio esquema corporal e suas partes possibilitando 
conhecer desde ações até limitações. Este saber permite ao indivíduo relacionar-se com o meio que o cerca, com 
objetos e também com as pessoas que fazem parte de seu convívio. Essa representação ocorre lentamente a 
partir das vivências, conseguindo ajustar o corpo em diversas situações. 
“Conhecer seu esquema corporal é ter consciência do próprio corpo, das partes que o compõem, das suas 
possibilidades de movimentos, posturas e atitudes” (NICOLA, 2004, p.6). 
O primeiro aspecto de manipulação da criança é seu próprio corpo. A partir deste, surgem sensações relativas ao 
mundo exterior que são de fundamental importância para seu desenvolvimento (ROSA NETO, 2002). 
Outro elemento psicomotor faz referência a Imagem Corporal. Trata-se da representação mental que cada sujeito 
faz de seu corpo de forma inconsciente NICOLA (apud SCHILDER, 2004, p.7). 
A imagem do corpo humano, a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, pelo modo que o 
corpo se apresenta para nós. Desse modo, a imagem precede a esquematização, pois sem a primeira, não se 
forma a segunda. O Tônus é um elemento psicomotor que depende do sistema nervoso, de fundamental 
importância na ação do indivíduo oferecendo equilíbrio estático e dinâmico, coordenação dos próprios 
movimentos e também postura para toda posição que o corpo venha a adotar, sua abrangência atinge diversos 
níveis, tais como: 
a) Aspecto motor: responsável pelo equilíbrio e apoio do corpo e das partes que o compõem proporcionando 
elasticidade, estabilidade, força e precisão (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
b) Sensibilidade: estimula e regula aspectos internos e externos em excitação, ou seja, a base de sustentação do 
sistema sensorial (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003).
c) Emoções: imprescindível para que se manifestem as emoções, sua ausência acarreta uma desordem na função 
tônica (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
Segundo Sánchez, Martínez e Peñalver (apud WALLON) afirmam que: 
“A função tônica é aquela que mantém certa tensão no músculo e sustenta seu esforço, ou seja, é a atividade que 
mantém em todos os momentos os músculos em forma, na posição que tomaram e que lhes dá um grau variável 
de consistência” (2003, p.35).
Coordenação Global ou Motricidade Ampla diz respeito à atividade dos grandes músculos, dependendo da 
habilidade de equilíbrio postural. O indivíduo procura seu eixo corporal por meio do movimento e das 
experiências procurando se adaptar e buscar um equilíbrio cada vez melhor tomando consciência de seu corpo 
e das posturas. As diversas atividades permitem tomar consciência global do corpo, como por exemplo, andar 
que requer equilíbrio e coordenação por ser um ato neuromuscular; correr, que requer, além destes, resistência 
e força muscular; e outras como saltar, rolar, pular.
Para a criança a coordenação e as experiências permitem a ela a dissociação de movimentos, ou seja, ela pode 
realizar vários movimentos no mesmo período de tempo. Por meio das brincadeiras espontâneas a criança revela 
acontecimentos do seu dia a dia que possibilitam informações não ditas ao serem questionadas. Neste sentido 
Rosa Neto (2002, p.16) afirma que: 
“É através da brincadeira espontânea que ela descobre os ajustes diversos, complexos e progressivos da 
atividade motriz, resultando em um conjunto de movimentos coordenados em função de um fim a ser alcançado”. 
A execução coordenada de movimentos utilizando pequenos grupos musculares pontua a Motricidade Fina. É 
também a atividade mais comum do homem, utilizada para lançar objetos, habilidade para escrever, desenhar, 
pintar, recortar, etc. 
A motricidade fina deste modo exige coordenação dos músculos que por sua vez, necessitam da visão como 
guia, o ato motor e a estimulação visual consistem em um processo coincidente (ROSA NETO, 2002). 
A Organização Espaço-Temporal descreve a noção concreta e abstrata que resulta na capacidade para o 
indivíduo orientar-se de forma adequada no tempo e espaço, porém, para que isso possa efetivar-se é preciso o 
conhecimento de noções prévias como perto, longe, dentro, fora, antes, depois, entre outros. Essa evolução se 
aplica igualmente á aquisição de uma dimensão da orientação espacial (direita e esquerda). 
Assim, se estabelece de forma progressiva com a evolução mental da criança a aquisição e a conservação das 
noções de distância, superfície, volume, perspectivas e coordenadas que determinam suas possibilidades de 
orientação e de estruturação do espaço em que vive (ROSA NETO, 2002, p.22). 
A orientação espacial indica nossa habilidade para avaliar com exatidão a relação física entre nosso corpo e o 
ambiente, e para efetuar as modificações no curso de nossos deslocamentos. 
A estruturação temporal garantirá ao individuo conhecimento de acontecimentos passados e competência de 
lançar-se para o futuro, construindo planos e decidindo sobre sua vida. A estruturação temporal introduz o 
indivíduo no tempo, onde ele nasce, cresce e morre, e sua atividade é um seguimento de transformações 
condicionadas pelas atividades diárias. 
A Lateralidade também é englobada. Definida como a competência de viver o movimento de modo a explorar os 
lados corporais (direita e esquerda), há uma distinção entre lateralidade e dominância lateral. Enquanto a primeira 
consiste em explorar direita e esquerda do corpo, a segunda define-se como desenvolvimento de apenas um dos 
lados por conta do domínio cerebral (ROSA NETO, 2002).
A lateralidade é a propensão que o ser humano possui de utilizar preferencialmente mais um lado do corpo que o 
outro em três níveis: mão, olho e pé. Isto significa que existe um predomínio motor, ou melhor, uma dominância 
de um dos lados. 
O lado dominante apresenta maior força muscular, mais precisão e mais rapidez. É ele que inicia e executa a ação 
principal. O outro lado auxilia esta ação e é igualmente importante. Na realidade os dois não funcionam 
isoladamente, mas de forma complementar (OLIVEIRA, 2002, p. 63). 
Finalizando, o Equilíbrio é primordial para manter-se sobre uma base corporal sustentável e reduzida, utilizando 
para tanto ações musculares adequadas dinâmicas ou estáticas. Um movimento defeituoso consome mais 
energia que poderia ser utilizada em outras atividades corporais. (ROSA NETO, 2002) 
Para Rosa Neto (2002, p.18) “O equilíbrio tônico-postural do sujeito, os seus gestos, o seu modo de respirar, sua 

atitude, e outros itens são o reflexo de seu comportamento e, ao mesmo tempo, de suas dificuldades e de seus 
bloqueios”.
Entendemos que são inúmeros os desafios e as exigências do papel do gestor na atualidade. Muitos se sentem 
sobrecarregados e até mesmo confusos e despreparados diante de tantos afazeres e atribuições. A maioria dos 
gestores ao assumirem seus postos não foram preparados para a função, assumem o papel e aprendem no dia a 
dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos a importância da educação psicomotora no desenvolvimento infantil e no processo 
ensino-aprendizagem, bem como sua contribuição na formação do educador, na construção de conhecimentos 
que farão a diferença no processo ensinarem e aprender. A educação psicomotora, antes de ser um método 
definitivo é um instrumental no contexto educativo, para questionar os problemas voltados à educação da 
criança pequena, de uma forma mais ampla. É indispensável nas aprendizagens escolares, e por esta razão deve 
ser proposta desde a educação infantil e não pode ser desprezado durante as primeiras séries do ensino 
fundamental. 
A importância das atividades motoras na educação é visível, pois contribuem para o desenvolvimento global das 
crianças. As crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada fase exige atividades propicias 
dependendo a faixa etária e os movimentos já conquistados. É preciso valorizar a ação da criança que brinca, é 
preciso transcender o visível e acreditar que as atividades lúdicas estimulam e desenvolvem no aspecto global. 
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RESUMO 
As crianças passam por diversos momentos na infância, devemos acompanhar observando cada uma dessas 
fases, principalmente o que se diz respeito à psicomotricidade, desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Os 
pais muitas vezes não conseguem identificar qual o momento certo para deixar a criança explorar isso, limitando 
o mesmo em ambientes que eles não conseguem desenvolver além daquilo que se vê. O profissional de educação 
precisa conhecer conceitos básicos referentes à psicomotricidade para intervir positivamente em relação ao 
desenvolvimento psicomotor dos bebês e das crianças.
Palavras-chave: Criança; Psicomotricidade; Corpo; Desenvolvimento; Etapas.

INTRODUÇÃO

A prática psicomotora, de fato, orienta a criança em atividades que a levam a tomar consciência de mecanismos 
motores, de gestos e movimentos, a partir dos mais simples aos mais complexos, e manifestam aquilo que ele é.
É importante para a criança conquistar uma consciência clara do próprio esquema corporal e isso acontece 
através do movimento, que é a primeira fonte de conhecimento e base sobre a qual se constitui o mundo 
perceptivo e conceitual. Com as sensações e os movimentos do corpo, fazendo experiência dos objetos, 
tocando-os, agarrando-os, mordendo-os, manipulando-os, ela provoca adaptações motoras e mentais que a 
ajudam a se mover de maneira expressiva, mímica e gestual; portanto, movendo-se melhor, ela consegue adquirir 
novas adaptações pelas quais se torna capaz de fazer outros gestos, movimentando-se ainda melhor, num 
processo que não tem fim e no qual se enriquecem e desenvolvem as capacidades motoras. Além disso, convém 
ressaltar que os aspectos funcionais amadurecem durante a infância e, com o progressivo estruturar-se do 
esquema corporal, a motricidade básica geral se torna cada vez mais equilibrada, coordenada, precisa, apurada 
e funcional. 
Conforme Negrine (1986), a finalidade da psicomotricidade é promover, através de uma ação pedagógica 
competente, o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, propiciando o equilíbrio biopsicossocial.
Nesta visão, o papel dos educadores torna-se essencial, adquirindo conhecimento de todas essas áreas e da 
condição em que a criança se encontra, buscando alternativas viáveis e necessárias para o crescimento e 
desenvolvimento integral deste indivíduo, trabalhando atividades específicas que contemplem as reais 
necessidades, com o acompanhamento de profissionais capacitados. 

CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE

Psicomotricidade é a ciência que estuda o ser humano através do seu corpo em movimento quanto aos aspectos 
interiores e exteriores, podendo ser definida como a capacidade de determinar e coordenar mentalmente os 
movimentos corporais.
A palavra "psicomotricidade" vem do termo grego psiché = alma e do verbo latino moto = mover frequentemente, 
agitar fortemente.
A psicomotricidade está totalmente ligada com o processo de maturação, no qual o corpo é a origem das 
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, sendo sustentada pelo movimento, intelecto e afeto.
É a capacidade psíquica de realizar movimentos, através da atividade psíquica que transforma a imagem para a 
ação em estímulos para os procedimentos musculares adequados. 
Podemos dizer que a psicomotricidade é um termo usado para uma concepção de movimento organizado e 
integrado, de acordo com as experiências vividas pelo sujeito cuja ação é o resultado da sua individualidade, 
linguagem e socialização.

Em décadas passadas, a psicomotricidade fixava-se apenas no desenvolvimento motor. Com o aprimoramento 
dos estudos e pesquisas, a relação entre o desenvolvimento motor e intelectual da criança ganhou outras 
dimensões, porém somente na atualidade, estuda a lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal e 
as suas relações com o desenvolvimento intelectual da criança.
A psicomotricidade está presente em todas as atividades que desenvolvem a motricidade das crianças, 
contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio corpo. Ela além de constituir-se como um fator 
indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança, também se constitui como a base fundamental 
para o processo de aprendizagem dos indivíduos. O desenvolvimento psicomotor evolui do geral para o 
específico. No decorrer do processo de aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade (esquema 
corporal, estruturação espacial, lateralidade, orientação temporal e pé-escrita) são utilizados com frequência, 
sendo importantes para que a criança associe noções de tempo e espaço, conceitos, ideias, enfim construa 
conhecimentos. Se ocorrer algum problema em um destes elementos, provavelmente irá influenciar 
negativamente no processo de aprendizagem. A criança que apresenta o desenvolvimento psicomotor pouco 
desenvolvido poderá apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na 
ordenação de sílabas, no pensamento abstrato e lógico, na análise gramatical, entre outras. Compreendendo que 
a má formação psicomotora pode acarretar dificuldades na aprendizagem

ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA

Segundo (BOULCH, 1984, p.21):
“As pesquisas suscitadas pela psicanálise, em particular os trabalhos de Spitz e Winnicot, salientam a 
importância do afeto no desenvolvimento. Sabe-se que a situação afetiva das crianças portadoras de transtornos 
psicomotores é peculiar…”.  
O pesquisador Jean Le Boulch esclareceu a importância da psicanálise no processo de evolução da estimulação 
psicomotora, que pode ser também no aspecto de terapia, porém neste artigo o objetivo é falar sobre o processo 
de educação da psicomotricidade.
BOULCH (1984) esclarece que não adianta o psicomotricista apenas executar atividades psicomotoras em 
crianças sem qualquer embasamento em sua história de vida e sim, deve-se o compreender de forma global.
A vertente educativa da psicomotricidade surgiu após a insuficiência da educação física a uma educação geral do 
corpo como esclarece BOULCH (1984).
Neste período em que Boulch se fez valer de suas pesquisas, a educação física tinha um olhar no 
desenvolvimento do homem como um ser capaz de executar tarefas apenas por executar, ao contrário da 
psicomotricidade e da Educação Física atual que volta seu olhar no ser humano como sujeito do processo, ou 
seja, um individuo com sensações, pensamentos e destrezas para executar tarefas. Um ser completo e 
indissociável.
Uma observação importante a ser destacada sobre a estimulação psicomotora empregada em grupos como em 
uma escola, por exemplo, que os alunos ficam um pouco mais agitados durante e após a prática, é que os 
profissionais devem aplicar no final dos períodos de atividades motoras, algumas técnicas de relaxamento para 
que as crianças consigam voltar à calma para realizar suas demais tarefas diárias.
Os Referenciais para Educação Infantil (RCNEI) colocam a criança como ser ativo que precisa de tempo para 
desenvolver-se, em que a referência principal é seu corpo que tende a evoluir com estimulações e explorações 
de espaços familiares, percebendo assim, seu corpo separado de outro ou de seu meio. Estes estímulos, 
contudo, não devem ser desenvolvidos separadamente e de forma mecânica. Este trabalho exige dos 
profissionais uma interação, pois a criança progride ao passo que explora, sente e experimenta diversas 
situações, uma vez que o homem é um ser naturalmente psicomotor que no decorrer de toda sua existência, 
apresenta necessidade de ter, de fazer e de ser (BRASIL, 1998). 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

É nato do ser humano querer se desenvolver a ponto de organizar suas estruturas para as atividades diárias.
FRANÇÃO (2009) relata que:
“desde a fase embrionária o ser humano está em profunda transformação, pois seu sistema nervoso central sofre 
através de fatores internos e externos o processo de maturação e modificação e só termina quando chega à fase 
adulta”.
VELASCO (1992) diz que:
“nós não somos seres limitados por nossa pele e nem pelos limites do corpo, portanto entende-se que as 
ciências que estudam o ser humano estão longe de entender nossos limites como seres atuantes”.
TRINDADE (2007) diz que:
“existem muitas publicações tratando sobre tabelas do desenvolvimento psicomotor e que isso é um instrumento 
importante para os médicos”.
Concordamos em partes com o que os autores citaram. Se nós profissionais de Educação não tivermos um 
parâmetro para trabalharmos movimentos relacionando-os a faixa etária da criança fica muito complicado 
entender como propor exercícios para as crianças movimentarem com segurança e qualidade. Só são possíveis 
intervenções psicomotoras positivas quando se sabe onde queremos chegar.
GALLAHUE E OZMUN (2005) conceituam em sua obra as etapas do desenvolvimento cognitivo estudado por Jean 

Piaget e diz:
“Que a criança que tem de zero a dois anos, está vivendo em um estágio onde as sensações de seu próprio corpo 
são suas formas de aprendizagem, ou seja, ela vive no estágio sensório-motor. A partir do segundo ano até os 
sete anos a criança demonstra pensamento simbólico, pois ela vive no estágio do pensamento pré-operatório”.
Segundo ALVES (2008), a criança vive por etapas. Na fase dos primeiros meses de vida até os três anos, a criança 
encontra-se na primeira etapa do desenvolvimento psicomotor, entendido como um período em que a criança 
aprende pela exploração do meio em que vive.
Cada fase conquistada é de extrema importância no desenvolvimento da criança, e mais importante ainda é essas 
etapas sejam seguidas, registradas e respeitadas para que a criança consiga atingir o ponto máximo do 
desenvolvimento.
Entendemos que o movimento criativo, que é aquele que é sentido, pensado e executado, e pode trazer ao 
universo infantil uma realidade paralela entre o imaginário e o real, proporcionando desafios a serem superados, 
impulsionando assim constante melhora nas relações motoras afetivas e cognitivas.
ALVES (2008, pg. 17) acredita que:
“Cada criança é única. O esquema do desenvolvimento é comum a todas as crianças, mas as diferenças de 
caráter, as possibilidades físicas, o meio e o ambiente familiar explicam que com a mesma idade crianças 
perfeitamente normais possam comportar-se de maneiras diferentes”.
Diante das colocações acima compreendemos a importância de se entender as fases do desenvolvimento 
psicomotor do ser humano.
Cabe ao educador um olhar clínico, pois se algum momento alguma criança apresenta movimentos que 
demonstra ela não está na fase que deveria estar, é necessário um acompanhamento para que a reeducação seja 
feita com qualidade.

CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

Para entrarmos no tema das às principais características do desenvolvimento psicomotor em crianças de zero até 
três anos, precisamos entender a maturidade relacionada a condições psicomotoras e idade da criança.
Mais ou menos até a quarta semana os bebês apresentam um reflexo tônico cervical, caracterizado por extensão 
do braço em direção à cabeça como esclarece ALVES (2008). E na maior parte do tempo existem reações bruscas 
que são características desta fase em que se encontra o bebê.
A visão fica imóvel por grande parte do tempo e a atividade manual reage ao um tipo de automatismo, pois se 
colocado um objeto na mão do bebê ele permanece segurando-o.
Por volta da décima sexta semana o bebê começa ter maior mobilidade da cabeça, existe maior soltura de seu 
corpo. Consegue acompanhar os estímulos visuais do dia-a-dia e já é capaz de estender seu braço como se 
estivesse querendo tocar algum objeto.
Da vigésima oitava semana até a quadragésima semana o bebê apresenta uma notável evolução, pois é visível a 
melhora quanto à posição de sentar e o equilíbrio. Percebemos as crianças muito mais ativas e, apresentam 
firmeza na posição em pé, começando as primeiras tentativas de mudar os passos, porém, com grandes 
dificuldades e sendo necessário oferecer algum tipo de apoio.
O globo ocular já está mais adaptado e consegue visualizar um objeto em movimento e pegá-lo.
Com um ano, o bebê ganha destreza e agilidade para engatinhar e seu equilíbrio estático ainda não está 
estabilizado, ao levantar precisa de apoio para conseguir se equilibrar.
Com um ano e seis meses o bebê ganha desenvoltura para caminhar, consegue transpassar obstáculos 
aceitando desafios para melhor explorar seu corpo. Estes espaços em que o bebê é estimulado é um ambiente 
aconchegante, rico em cores, texturas, gravuras, o que favorece a memoria visual, e também limita o bebê no 
espaço. Ele (a) consegue entender o quanto pode caminhar engatinhar, rolar, correr...
ALVES (2008) diz que:
“Por volta de um ano e seis meses o bebê adquiriu a noção de verticalidade e consegue explorar e empilhar até 
três cubos. Tem condições de arremessar uma bola, ou seja, o movimento de preensão está bastante ativo neste 
bebê”.
Aos dois anos de idade, o bebê ganha maior habilidade em equilíbrio pela maior flexibilidade dos joelhos, o que 
permite ficar em posição estática. Mesmo assim, apresenta dificuldades em atividades que exige rapidez em 
trocar os passos, como por exemplo, correr. Aos poucos ganha confiança em movimentos rápidos, que necessita 
um controle motor mais hábil. Nessa idade o bebê explora o espaço através de seu próprio corpo. Segundo 
ALVES (2008), parece que esta criança pensa com seus músculos.
O bebê desenvolve melhor o movimento da preensão e consegue empilhar uma torre de seis cubos.
Ao completar três anos, começa a fase em que a criança tem que fazer tudo correndo, pois a atividade motora 
ampla está inserida em seu cotidiano. A posição vertical está mais bem desenvolvida, no entanto, não atingiu 
total domínio sobre lateralidade, orientação espacial, pois quando há mudanças de direção, apresenta maior 
dificuldade na locomoção.
 Para o educador é imprescindível conhecer tais características, pois só conseguira prescrever e intervir nas 
atividades psicomotoras, se tiver claro o objetivo que quer alcançar, seja estimulando para aprendizagem, seja 
corrigindo movimentos. Agindo dessa forma irá favorecer o bom desenvolvimento psicomotor de crianças de 
zero até três anos.
 

ELEMENTOS PSICOMOTORES

O Esquema Corporal constitui o saber consciente sobre o próprio esquema corporal e suas partes possibilitando 
conhecer desde ações até limitações. Este saber permite ao indivíduo relacionar-se com o meio que o cerca, com 
objetos e também com as pessoas que fazem parte de seu convívio. Essa representação ocorre lentamente a 
partir das vivências, conseguindo ajustar o corpo em diversas situações. 
“Conhecer seu esquema corporal é ter consciência do próprio corpo, das partes que o compõem, das suas 
possibilidades de movimentos, posturas e atitudes” (NICOLA, 2004, p.6). 
O primeiro aspecto de manipulação da criança é seu próprio corpo. A partir deste, surgem sensações relativas ao 
mundo exterior que são de fundamental importância para seu desenvolvimento (ROSA NETO, 2002). 
Outro elemento psicomotor faz referência a Imagem Corporal. Trata-se da representação mental que cada sujeito 
faz de seu corpo de forma inconsciente NICOLA (apud SCHILDER, 2004, p.7). 
A imagem do corpo humano, a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, pelo modo que o 
corpo se apresenta para nós. Desse modo, a imagem precede a esquematização, pois sem a primeira, não se 
forma a segunda. O Tônus é um elemento psicomotor que depende do sistema nervoso, de fundamental 
importância na ação do indivíduo oferecendo equilíbrio estático e dinâmico, coordenação dos próprios 
movimentos e também postura para toda posição que o corpo venha a adotar, sua abrangência atinge diversos 
níveis, tais como: 
a) Aspecto motor: responsável pelo equilíbrio e apoio do corpo e das partes que o compõem proporcionando 
elasticidade, estabilidade, força e precisão (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
b) Sensibilidade: estimula e regula aspectos internos e externos em excitação, ou seja, a base de sustentação do 
sistema sensorial (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003).
c) Emoções: imprescindível para que se manifestem as emoções, sua ausência acarreta uma desordem na função 
tônica (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
Segundo Sánchez, Martínez e Peñalver (apud WALLON) afirmam que: 
“A função tônica é aquela que mantém certa tensão no músculo e sustenta seu esforço, ou seja, é a atividade que 
mantém em todos os momentos os músculos em forma, na posição que tomaram e que lhes dá um grau variável 
de consistência” (2003, p.35).
Coordenação Global ou Motricidade Ampla diz respeito à atividade dos grandes músculos, dependendo da 
habilidade de equilíbrio postural. O indivíduo procura seu eixo corporal por meio do movimento e das 
experiências procurando se adaptar e buscar um equilíbrio cada vez melhor tomando consciência de seu corpo 
e das posturas. As diversas atividades permitem tomar consciência global do corpo, como por exemplo, andar 
que requer equilíbrio e coordenação por ser um ato neuromuscular; correr, que requer, além destes, resistência 
e força muscular; e outras como saltar, rolar, pular.
Para a criança a coordenação e as experiências permitem a ela a dissociação de movimentos, ou seja, ela pode 
realizar vários movimentos no mesmo período de tempo. Por meio das brincadeiras espontâneas a criança revela 
acontecimentos do seu dia a dia que possibilitam informações não ditas ao serem questionadas. Neste sentido 
Rosa Neto (2002, p.16) afirma que: 
“É através da brincadeira espontânea que ela descobre os ajustes diversos, complexos e progressivos da 
atividade motriz, resultando em um conjunto de movimentos coordenados em função de um fim a ser alcançado”. 
A execução coordenada de movimentos utilizando pequenos grupos musculares pontua a Motricidade Fina. É 
também a atividade mais comum do homem, utilizada para lançar objetos, habilidade para escrever, desenhar, 
pintar, recortar, etc. 
A motricidade fina deste modo exige coordenação dos músculos que por sua vez, necessitam da visão como 
guia, o ato motor e a estimulação visual consistem em um processo coincidente (ROSA NETO, 2002). 
A Organização Espaço-Temporal descreve a noção concreta e abstrata que resulta na capacidade para o 
indivíduo orientar-se de forma adequada no tempo e espaço, porém, para que isso possa efetivar-se é preciso o 
conhecimento de noções prévias como perto, longe, dentro, fora, antes, depois, entre outros. Essa evolução se 
aplica igualmente á aquisição de uma dimensão da orientação espacial (direita e esquerda). 
Assim, se estabelece de forma progressiva com a evolução mental da criança a aquisição e a conservação das 
noções de distância, superfície, volume, perspectivas e coordenadas que determinam suas possibilidades de 
orientação e de estruturação do espaço em que vive (ROSA NETO, 2002, p.22). 
A orientação espacial indica nossa habilidade para avaliar com exatidão a relação física entre nosso corpo e o 
ambiente, e para efetuar as modificações no curso de nossos deslocamentos. 
A estruturação temporal garantirá ao individuo conhecimento de acontecimentos passados e competência de 
lançar-se para o futuro, construindo planos e decidindo sobre sua vida. A estruturação temporal introduz o 
indivíduo no tempo, onde ele nasce, cresce e morre, e sua atividade é um seguimento de transformações 
condicionadas pelas atividades diárias. 
A Lateralidade também é englobada. Definida como a competência de viver o movimento de modo a explorar os 
lados corporais (direita e esquerda), há uma distinção entre lateralidade e dominância lateral. Enquanto a primeira 
consiste em explorar direita e esquerda do corpo, a segunda define-se como desenvolvimento de apenas um dos 
lados por conta do domínio cerebral (ROSA NETO, 2002).
A lateralidade é a propensão que o ser humano possui de utilizar preferencialmente mais um lado do corpo que o 
outro em três níveis: mão, olho e pé. Isto significa que existe um predomínio motor, ou melhor, uma dominância 
de um dos lados. 
O lado dominante apresenta maior força muscular, mais precisão e mais rapidez. É ele que inicia e executa a ação 
principal. O outro lado auxilia esta ação e é igualmente importante. Na realidade os dois não funcionam 
isoladamente, mas de forma complementar (OLIVEIRA, 2002, p. 63). 
Finalizando, o Equilíbrio é primordial para manter-se sobre uma base corporal sustentável e reduzida, utilizando 
para tanto ações musculares adequadas dinâmicas ou estáticas. Um movimento defeituoso consome mais 
energia que poderia ser utilizada em outras atividades corporais. (ROSA NETO, 2002) 
Para Rosa Neto (2002, p.18) “O equilíbrio tônico-postural do sujeito, os seus gestos, o seu modo de respirar, sua 

atitude, e outros itens são o reflexo de seu comportamento e, ao mesmo tempo, de suas dificuldades e de seus 
bloqueios”.
Entendemos que são inúmeros os desafios e as exigências do papel do gestor na atualidade. Muitos se sentem 
sobrecarregados e até mesmo confusos e despreparados diante de tantos afazeres e atribuições. A maioria dos 
gestores ao assumirem seus postos não foram preparados para a função, assumem o papel e aprendem no dia a 
dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos a importância da educação psicomotora no desenvolvimento infantil e no processo 
ensino-aprendizagem, bem como sua contribuição na formação do educador, na construção de conhecimentos 
que farão a diferença no processo ensinarem e aprender. A educação psicomotora, antes de ser um método 
definitivo é um instrumental no contexto educativo, para questionar os problemas voltados à educação da 
criança pequena, de uma forma mais ampla. É indispensável nas aprendizagens escolares, e por esta razão deve 
ser proposta desde a educação infantil e não pode ser desprezado durante as primeiras séries do ensino 
fundamental. 
A importância das atividades motoras na educação é visível, pois contribuem para o desenvolvimento global das 
crianças. As crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada fase exige atividades propicias 
dependendo a faixa etária e os movimentos já conquistados. É preciso valorizar a ação da criança que brinca, é 
preciso transcender o visível e acreditar que as atividades lúdicas estimulam e desenvolvem no aspecto global. 
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RESUMO 
As crianças passam por diversos momentos na infância, devemos acompanhar observando cada uma dessas 
fases, principalmente o que se diz respeito à psicomotricidade, desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Os 
pais muitas vezes não conseguem identificar qual o momento certo para deixar a criança explorar isso, limitando 
o mesmo em ambientes que eles não conseguem desenvolver além daquilo que se vê. O profissional de educação 
precisa conhecer conceitos básicos referentes à psicomotricidade para intervir positivamente em relação ao 
desenvolvimento psicomotor dos bebês e das crianças.
Palavras-chave: Criança; Psicomotricidade; Corpo; Desenvolvimento; Etapas.

INTRODUÇÃO

A prática psicomotora, de fato, orienta a criança em atividades que a levam a tomar consciência de mecanismos 
motores, de gestos e movimentos, a partir dos mais simples aos mais complexos, e manifestam aquilo que ele é.
É importante para a criança conquistar uma consciência clara do próprio esquema corporal e isso acontece 
através do movimento, que é a primeira fonte de conhecimento e base sobre a qual se constitui o mundo 
perceptivo e conceitual. Com as sensações e os movimentos do corpo, fazendo experiência dos objetos, 
tocando-os, agarrando-os, mordendo-os, manipulando-os, ela provoca adaptações motoras e mentais que a 
ajudam a se mover de maneira expressiva, mímica e gestual; portanto, movendo-se melhor, ela consegue adquirir 
novas adaptações pelas quais se torna capaz de fazer outros gestos, movimentando-se ainda melhor, num 
processo que não tem fim e no qual se enriquecem e desenvolvem as capacidades motoras. Além disso, convém 
ressaltar que os aspectos funcionais amadurecem durante a infância e, com o progressivo estruturar-se do 
esquema corporal, a motricidade básica geral se torna cada vez mais equilibrada, coordenada, precisa, apurada 
e funcional. 
Conforme Negrine (1986), a finalidade da psicomotricidade é promover, através de uma ação pedagógica 
competente, o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, propiciando o equilíbrio biopsicossocial.
Nesta visão, o papel dos educadores torna-se essencial, adquirindo conhecimento de todas essas áreas e da 
condição em que a criança se encontra, buscando alternativas viáveis e necessárias para o crescimento e 
desenvolvimento integral deste indivíduo, trabalhando atividades específicas que contemplem as reais 
necessidades, com o acompanhamento de profissionais capacitados. 

CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE

Psicomotricidade é a ciência que estuda o ser humano através do seu corpo em movimento quanto aos aspectos 
interiores e exteriores, podendo ser definida como a capacidade de determinar e coordenar mentalmente os 
movimentos corporais.
A palavra "psicomotricidade" vem do termo grego psiché = alma e do verbo latino moto = mover frequentemente, 
agitar fortemente.
A psicomotricidade está totalmente ligada com o processo de maturação, no qual o corpo é a origem das 
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, sendo sustentada pelo movimento, intelecto e afeto.
É a capacidade psíquica de realizar movimentos, através da atividade psíquica que transforma a imagem para a 
ação em estímulos para os procedimentos musculares adequados. 
Podemos dizer que a psicomotricidade é um termo usado para uma concepção de movimento organizado e 
integrado, de acordo com as experiências vividas pelo sujeito cuja ação é o resultado da sua individualidade, 
linguagem e socialização.

Em décadas passadas, a psicomotricidade fixava-se apenas no desenvolvimento motor. Com o aprimoramento 
dos estudos e pesquisas, a relação entre o desenvolvimento motor e intelectual da criança ganhou outras 
dimensões, porém somente na atualidade, estuda a lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal e 
as suas relações com o desenvolvimento intelectual da criança.
A psicomotricidade está presente em todas as atividades que desenvolvem a motricidade das crianças, 
contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio corpo. Ela além de constituir-se como um fator 
indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança, também se constitui como a base fundamental 
para o processo de aprendizagem dos indivíduos. O desenvolvimento psicomotor evolui do geral para o 
específico. No decorrer do processo de aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade (esquema 
corporal, estruturação espacial, lateralidade, orientação temporal e pé-escrita) são utilizados com frequência, 
sendo importantes para que a criança associe noções de tempo e espaço, conceitos, ideias, enfim construa 
conhecimentos. Se ocorrer algum problema em um destes elementos, provavelmente irá influenciar 
negativamente no processo de aprendizagem. A criança que apresenta o desenvolvimento psicomotor pouco 
desenvolvido poderá apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na 
ordenação de sílabas, no pensamento abstrato e lógico, na análise gramatical, entre outras. Compreendendo que 
a má formação psicomotora pode acarretar dificuldades na aprendizagem

ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA

Segundo (BOULCH, 1984, p.21):
“As pesquisas suscitadas pela psicanálise, em particular os trabalhos de Spitz e Winnicot, salientam a 
importância do afeto no desenvolvimento. Sabe-se que a situação afetiva das crianças portadoras de transtornos 
psicomotores é peculiar…”.  
O pesquisador Jean Le Boulch esclareceu a importância da psicanálise no processo de evolução da estimulação 
psicomotora, que pode ser também no aspecto de terapia, porém neste artigo o objetivo é falar sobre o processo 
de educação da psicomotricidade.
BOULCH (1984) esclarece que não adianta o psicomotricista apenas executar atividades psicomotoras em 
crianças sem qualquer embasamento em sua história de vida e sim, deve-se o compreender de forma global.
A vertente educativa da psicomotricidade surgiu após a insuficiência da educação física a uma educação geral do 
corpo como esclarece BOULCH (1984).
Neste período em que Boulch se fez valer de suas pesquisas, a educação física tinha um olhar no 
desenvolvimento do homem como um ser capaz de executar tarefas apenas por executar, ao contrário da 
psicomotricidade e da Educação Física atual que volta seu olhar no ser humano como sujeito do processo, ou 
seja, um individuo com sensações, pensamentos e destrezas para executar tarefas. Um ser completo e 
indissociável.
Uma observação importante a ser destacada sobre a estimulação psicomotora empregada em grupos como em 
uma escola, por exemplo, que os alunos ficam um pouco mais agitados durante e após a prática, é que os 
profissionais devem aplicar no final dos períodos de atividades motoras, algumas técnicas de relaxamento para 
que as crianças consigam voltar à calma para realizar suas demais tarefas diárias.
Os Referenciais para Educação Infantil (RCNEI) colocam a criança como ser ativo que precisa de tempo para 
desenvolver-se, em que a referência principal é seu corpo que tende a evoluir com estimulações e explorações 
de espaços familiares, percebendo assim, seu corpo separado de outro ou de seu meio. Estes estímulos, 
contudo, não devem ser desenvolvidos separadamente e de forma mecânica. Este trabalho exige dos 
profissionais uma interação, pois a criança progride ao passo que explora, sente e experimenta diversas 
situações, uma vez que o homem é um ser naturalmente psicomotor que no decorrer de toda sua existência, 
apresenta necessidade de ter, de fazer e de ser (BRASIL, 1998). 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

É nato do ser humano querer se desenvolver a ponto de organizar suas estruturas para as atividades diárias.
FRANÇÃO (2009) relata que:
“desde a fase embrionária o ser humano está em profunda transformação, pois seu sistema nervoso central sofre 
através de fatores internos e externos o processo de maturação e modificação e só termina quando chega à fase 
adulta”.
VELASCO (1992) diz que:
“nós não somos seres limitados por nossa pele e nem pelos limites do corpo, portanto entende-se que as 
ciências que estudam o ser humano estão longe de entender nossos limites como seres atuantes”.
TRINDADE (2007) diz que:
“existem muitas publicações tratando sobre tabelas do desenvolvimento psicomotor e que isso é um instrumento 
importante para os médicos”.
Concordamos em partes com o que os autores citaram. Se nós profissionais de Educação não tivermos um 
parâmetro para trabalharmos movimentos relacionando-os a faixa etária da criança fica muito complicado 
entender como propor exercícios para as crianças movimentarem com segurança e qualidade. Só são possíveis 
intervenções psicomotoras positivas quando se sabe onde queremos chegar.
GALLAHUE E OZMUN (2005) conceituam em sua obra as etapas do desenvolvimento cognitivo estudado por Jean 

Piaget e diz:
“Que a criança que tem de zero a dois anos, está vivendo em um estágio onde as sensações de seu próprio corpo 
são suas formas de aprendizagem, ou seja, ela vive no estágio sensório-motor. A partir do segundo ano até os 
sete anos a criança demonstra pensamento simbólico, pois ela vive no estágio do pensamento pré-operatório”.
Segundo ALVES (2008), a criança vive por etapas. Na fase dos primeiros meses de vida até os três anos, a criança 
encontra-se na primeira etapa do desenvolvimento psicomotor, entendido como um período em que a criança 
aprende pela exploração do meio em que vive.
Cada fase conquistada é de extrema importância no desenvolvimento da criança, e mais importante ainda é essas 
etapas sejam seguidas, registradas e respeitadas para que a criança consiga atingir o ponto máximo do 
desenvolvimento.
Entendemos que o movimento criativo, que é aquele que é sentido, pensado e executado, e pode trazer ao 
universo infantil uma realidade paralela entre o imaginário e o real, proporcionando desafios a serem superados, 
impulsionando assim constante melhora nas relações motoras afetivas e cognitivas.
ALVES (2008, pg. 17) acredita que:
“Cada criança é única. O esquema do desenvolvimento é comum a todas as crianças, mas as diferenças de 
caráter, as possibilidades físicas, o meio e o ambiente familiar explicam que com a mesma idade crianças 
perfeitamente normais possam comportar-se de maneiras diferentes”.
Diante das colocações acima compreendemos a importância de se entender as fases do desenvolvimento 
psicomotor do ser humano.
Cabe ao educador um olhar clínico, pois se algum momento alguma criança apresenta movimentos que 
demonstra ela não está na fase que deveria estar, é necessário um acompanhamento para que a reeducação seja 
feita com qualidade.

CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

Para entrarmos no tema das às principais características do desenvolvimento psicomotor em crianças de zero até 
três anos, precisamos entender a maturidade relacionada a condições psicomotoras e idade da criança.
Mais ou menos até a quarta semana os bebês apresentam um reflexo tônico cervical, caracterizado por extensão 
do braço em direção à cabeça como esclarece ALVES (2008). E na maior parte do tempo existem reações bruscas 
que são características desta fase em que se encontra o bebê.
A visão fica imóvel por grande parte do tempo e a atividade manual reage ao um tipo de automatismo, pois se 
colocado um objeto na mão do bebê ele permanece segurando-o.
Por volta da décima sexta semana o bebê começa ter maior mobilidade da cabeça, existe maior soltura de seu 
corpo. Consegue acompanhar os estímulos visuais do dia-a-dia e já é capaz de estender seu braço como se 
estivesse querendo tocar algum objeto.
Da vigésima oitava semana até a quadragésima semana o bebê apresenta uma notável evolução, pois é visível a 
melhora quanto à posição de sentar e o equilíbrio. Percebemos as crianças muito mais ativas e, apresentam 
firmeza na posição em pé, começando as primeiras tentativas de mudar os passos, porém, com grandes 
dificuldades e sendo necessário oferecer algum tipo de apoio.
O globo ocular já está mais adaptado e consegue visualizar um objeto em movimento e pegá-lo.
Com um ano, o bebê ganha destreza e agilidade para engatinhar e seu equilíbrio estático ainda não está 
estabilizado, ao levantar precisa de apoio para conseguir se equilibrar.
Com um ano e seis meses o bebê ganha desenvoltura para caminhar, consegue transpassar obstáculos 
aceitando desafios para melhor explorar seu corpo. Estes espaços em que o bebê é estimulado é um ambiente 
aconchegante, rico em cores, texturas, gravuras, o que favorece a memoria visual, e também limita o bebê no 
espaço. Ele (a) consegue entender o quanto pode caminhar engatinhar, rolar, correr...
ALVES (2008) diz que:
“Por volta de um ano e seis meses o bebê adquiriu a noção de verticalidade e consegue explorar e empilhar até 
três cubos. Tem condições de arremessar uma bola, ou seja, o movimento de preensão está bastante ativo neste 
bebê”.
Aos dois anos de idade, o bebê ganha maior habilidade em equilíbrio pela maior flexibilidade dos joelhos, o que 
permite ficar em posição estática. Mesmo assim, apresenta dificuldades em atividades que exige rapidez em 
trocar os passos, como por exemplo, correr. Aos poucos ganha confiança em movimentos rápidos, que necessita 
um controle motor mais hábil. Nessa idade o bebê explora o espaço através de seu próprio corpo. Segundo 
ALVES (2008), parece que esta criança pensa com seus músculos.
O bebê desenvolve melhor o movimento da preensão e consegue empilhar uma torre de seis cubos.
Ao completar três anos, começa a fase em que a criança tem que fazer tudo correndo, pois a atividade motora 
ampla está inserida em seu cotidiano. A posição vertical está mais bem desenvolvida, no entanto, não atingiu 
total domínio sobre lateralidade, orientação espacial, pois quando há mudanças de direção, apresenta maior 
dificuldade na locomoção.
 Para o educador é imprescindível conhecer tais características, pois só conseguira prescrever e intervir nas 
atividades psicomotoras, se tiver claro o objetivo que quer alcançar, seja estimulando para aprendizagem, seja 
corrigindo movimentos. Agindo dessa forma irá favorecer o bom desenvolvimento psicomotor de crianças de 
zero até três anos.
 

ELEMENTOS PSICOMOTORES

O Esquema Corporal constitui o saber consciente sobre o próprio esquema corporal e suas partes possibilitando 
conhecer desde ações até limitações. Este saber permite ao indivíduo relacionar-se com o meio que o cerca, com 
objetos e também com as pessoas que fazem parte de seu convívio. Essa representação ocorre lentamente a 
partir das vivências, conseguindo ajustar o corpo em diversas situações. 
“Conhecer seu esquema corporal é ter consciência do próprio corpo, das partes que o compõem, das suas 
possibilidades de movimentos, posturas e atitudes” (NICOLA, 2004, p.6). 
O primeiro aspecto de manipulação da criança é seu próprio corpo. A partir deste, surgem sensações relativas ao 
mundo exterior que são de fundamental importância para seu desenvolvimento (ROSA NETO, 2002). 
Outro elemento psicomotor faz referência a Imagem Corporal. Trata-se da representação mental que cada sujeito 
faz de seu corpo de forma inconsciente NICOLA (apud SCHILDER, 2004, p.7). 
A imagem do corpo humano, a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, pelo modo que o 
corpo se apresenta para nós. Desse modo, a imagem precede a esquematização, pois sem a primeira, não se 
forma a segunda. O Tônus é um elemento psicomotor que depende do sistema nervoso, de fundamental 
importância na ação do indivíduo oferecendo equilíbrio estático e dinâmico, coordenação dos próprios 
movimentos e também postura para toda posição que o corpo venha a adotar, sua abrangência atinge diversos 
níveis, tais como: 
a) Aspecto motor: responsável pelo equilíbrio e apoio do corpo e das partes que o compõem proporcionando 
elasticidade, estabilidade, força e precisão (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
b) Sensibilidade: estimula e regula aspectos internos e externos em excitação, ou seja, a base de sustentação do 
sistema sensorial (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003).
c) Emoções: imprescindível para que se manifestem as emoções, sua ausência acarreta uma desordem na função 
tônica (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
Segundo Sánchez, Martínez e Peñalver (apud WALLON) afirmam que: 
“A função tônica é aquela que mantém certa tensão no músculo e sustenta seu esforço, ou seja, é a atividade que 
mantém em todos os momentos os músculos em forma, na posição que tomaram e que lhes dá um grau variável 
de consistência” (2003, p.35).
Coordenação Global ou Motricidade Ampla diz respeito à atividade dos grandes músculos, dependendo da 
habilidade de equilíbrio postural. O indivíduo procura seu eixo corporal por meio do movimento e das 
experiências procurando se adaptar e buscar um equilíbrio cada vez melhor tomando consciência de seu corpo 
e das posturas. As diversas atividades permitem tomar consciência global do corpo, como por exemplo, andar 
que requer equilíbrio e coordenação por ser um ato neuromuscular; correr, que requer, além destes, resistência 
e força muscular; e outras como saltar, rolar, pular.
Para a criança a coordenação e as experiências permitem a ela a dissociação de movimentos, ou seja, ela pode 
realizar vários movimentos no mesmo período de tempo. Por meio das brincadeiras espontâneas a criança revela 
acontecimentos do seu dia a dia que possibilitam informações não ditas ao serem questionadas. Neste sentido 
Rosa Neto (2002, p.16) afirma que: 
“É através da brincadeira espontânea que ela descobre os ajustes diversos, complexos e progressivos da 
atividade motriz, resultando em um conjunto de movimentos coordenados em função de um fim a ser alcançado”. 
A execução coordenada de movimentos utilizando pequenos grupos musculares pontua a Motricidade Fina. É 
também a atividade mais comum do homem, utilizada para lançar objetos, habilidade para escrever, desenhar, 
pintar, recortar, etc. 
A motricidade fina deste modo exige coordenação dos músculos que por sua vez, necessitam da visão como 
guia, o ato motor e a estimulação visual consistem em um processo coincidente (ROSA NETO, 2002). 
A Organização Espaço-Temporal descreve a noção concreta e abstrata que resulta na capacidade para o 
indivíduo orientar-se de forma adequada no tempo e espaço, porém, para que isso possa efetivar-se é preciso o 
conhecimento de noções prévias como perto, longe, dentro, fora, antes, depois, entre outros. Essa evolução se 
aplica igualmente á aquisição de uma dimensão da orientação espacial (direita e esquerda). 
Assim, se estabelece de forma progressiva com a evolução mental da criança a aquisição e a conservação das 
noções de distância, superfície, volume, perspectivas e coordenadas que determinam suas possibilidades de 
orientação e de estruturação do espaço em que vive (ROSA NETO, 2002, p.22). 
A orientação espacial indica nossa habilidade para avaliar com exatidão a relação física entre nosso corpo e o 
ambiente, e para efetuar as modificações no curso de nossos deslocamentos. 
A estruturação temporal garantirá ao individuo conhecimento de acontecimentos passados e competência de 
lançar-se para o futuro, construindo planos e decidindo sobre sua vida. A estruturação temporal introduz o 
indivíduo no tempo, onde ele nasce, cresce e morre, e sua atividade é um seguimento de transformações 
condicionadas pelas atividades diárias. 
A Lateralidade também é englobada. Definida como a competência de viver o movimento de modo a explorar os 
lados corporais (direita e esquerda), há uma distinção entre lateralidade e dominância lateral. Enquanto a primeira 
consiste em explorar direita e esquerda do corpo, a segunda define-se como desenvolvimento de apenas um dos 
lados por conta do domínio cerebral (ROSA NETO, 2002).
A lateralidade é a propensão que o ser humano possui de utilizar preferencialmente mais um lado do corpo que o 
outro em três níveis: mão, olho e pé. Isto significa que existe um predomínio motor, ou melhor, uma dominância 
de um dos lados. 
O lado dominante apresenta maior força muscular, mais precisão e mais rapidez. É ele que inicia e executa a ação 
principal. O outro lado auxilia esta ação e é igualmente importante. Na realidade os dois não funcionam 
isoladamente, mas de forma complementar (OLIVEIRA, 2002, p. 63). 
Finalizando, o Equilíbrio é primordial para manter-se sobre uma base corporal sustentável e reduzida, utilizando 
para tanto ações musculares adequadas dinâmicas ou estáticas. Um movimento defeituoso consome mais 
energia que poderia ser utilizada em outras atividades corporais. (ROSA NETO, 2002) 
Para Rosa Neto (2002, p.18) “O equilíbrio tônico-postural do sujeito, os seus gestos, o seu modo de respirar, sua 

atitude, e outros itens são o reflexo de seu comportamento e, ao mesmo tempo, de suas dificuldades e de seus 
bloqueios”.
Entendemos que são inúmeros os desafios e as exigências do papel do gestor na atualidade. Muitos se sentem 
sobrecarregados e até mesmo confusos e despreparados diante de tantos afazeres e atribuições. A maioria dos 
gestores ao assumirem seus postos não foram preparados para a função, assumem o papel e aprendem no dia a 
dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos a importância da educação psicomotora no desenvolvimento infantil e no processo 
ensino-aprendizagem, bem como sua contribuição na formação do educador, na construção de conhecimentos 
que farão a diferença no processo ensinarem e aprender. A educação psicomotora, antes de ser um método 
definitivo é um instrumental no contexto educativo, para questionar os problemas voltados à educação da 
criança pequena, de uma forma mais ampla. É indispensável nas aprendizagens escolares, e por esta razão deve 
ser proposta desde a educação infantil e não pode ser desprezado durante as primeiras séries do ensino 
fundamental. 
A importância das atividades motoras na educação é visível, pois contribuem para o desenvolvimento global das 
crianças. As crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada fase exige atividades propicias 
dependendo a faixa etária e os movimentos já conquistados. É preciso valorizar a ação da criança que brinca, é 
preciso transcender o visível e acreditar que as atividades lúdicas estimulam e desenvolvem no aspecto global. 
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RESUMO 
As crianças passam por diversos momentos na infância, devemos acompanhar observando cada uma dessas 
fases, principalmente o que se diz respeito à psicomotricidade, desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Os 
pais muitas vezes não conseguem identificar qual o momento certo para deixar a criança explorar isso, limitando 
o mesmo em ambientes que eles não conseguem desenvolver além daquilo que se vê. O profissional de educação 
precisa conhecer conceitos básicos referentes à psicomotricidade para intervir positivamente em relação ao 
desenvolvimento psicomotor dos bebês e das crianças.
Palavras-chave: Criança; Psicomotricidade; Corpo; Desenvolvimento; Etapas.

INTRODUÇÃO

A prática psicomotora, de fato, orienta a criança em atividades que a levam a tomar consciência de mecanismos 
motores, de gestos e movimentos, a partir dos mais simples aos mais complexos, e manifestam aquilo que ele é.
É importante para a criança conquistar uma consciência clara do próprio esquema corporal e isso acontece 
através do movimento, que é a primeira fonte de conhecimento e base sobre a qual se constitui o mundo 
perceptivo e conceitual. Com as sensações e os movimentos do corpo, fazendo experiência dos objetos, 
tocando-os, agarrando-os, mordendo-os, manipulando-os, ela provoca adaptações motoras e mentais que a 
ajudam a se mover de maneira expressiva, mímica e gestual; portanto, movendo-se melhor, ela consegue adquirir 
novas adaptações pelas quais se torna capaz de fazer outros gestos, movimentando-se ainda melhor, num 
processo que não tem fim e no qual se enriquecem e desenvolvem as capacidades motoras. Além disso, convém 
ressaltar que os aspectos funcionais amadurecem durante a infância e, com o progressivo estruturar-se do 
esquema corporal, a motricidade básica geral se torna cada vez mais equilibrada, coordenada, precisa, apurada 
e funcional. 
Conforme Negrine (1986), a finalidade da psicomotricidade é promover, através de uma ação pedagógica 
competente, o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, propiciando o equilíbrio biopsicossocial.
Nesta visão, o papel dos educadores torna-se essencial, adquirindo conhecimento de todas essas áreas e da 
condição em que a criança se encontra, buscando alternativas viáveis e necessárias para o crescimento e 
desenvolvimento integral deste indivíduo, trabalhando atividades específicas que contemplem as reais 
necessidades, com o acompanhamento de profissionais capacitados. 

CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE

Psicomotricidade é a ciência que estuda o ser humano através do seu corpo em movimento quanto aos aspectos 
interiores e exteriores, podendo ser definida como a capacidade de determinar e coordenar mentalmente os 
movimentos corporais.
A palavra "psicomotricidade" vem do termo grego psiché = alma e do verbo latino moto = mover frequentemente, 
agitar fortemente.
A psicomotricidade está totalmente ligada com o processo de maturação, no qual o corpo é a origem das 
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, sendo sustentada pelo movimento, intelecto e afeto.
É a capacidade psíquica de realizar movimentos, através da atividade psíquica que transforma a imagem para a 
ação em estímulos para os procedimentos musculares adequados. 
Podemos dizer que a psicomotricidade é um termo usado para uma concepção de movimento organizado e 
integrado, de acordo com as experiências vividas pelo sujeito cuja ação é o resultado da sua individualidade, 
linguagem e socialização.

Em décadas passadas, a psicomotricidade fixava-se apenas no desenvolvimento motor. Com o aprimoramento 
dos estudos e pesquisas, a relação entre o desenvolvimento motor e intelectual da criança ganhou outras 
dimensões, porém somente na atualidade, estuda a lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal e 
as suas relações com o desenvolvimento intelectual da criança.
A psicomotricidade está presente em todas as atividades que desenvolvem a motricidade das crianças, 
contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio corpo. Ela além de constituir-se como um fator 
indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança, também se constitui como a base fundamental 
para o processo de aprendizagem dos indivíduos. O desenvolvimento psicomotor evolui do geral para o 
específico. No decorrer do processo de aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade (esquema 
corporal, estruturação espacial, lateralidade, orientação temporal e pé-escrita) são utilizados com frequência, 
sendo importantes para que a criança associe noções de tempo e espaço, conceitos, ideias, enfim construa 
conhecimentos. Se ocorrer algum problema em um destes elementos, provavelmente irá influenciar 
negativamente no processo de aprendizagem. A criança que apresenta o desenvolvimento psicomotor pouco 
desenvolvido poderá apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na 
ordenação de sílabas, no pensamento abstrato e lógico, na análise gramatical, entre outras. Compreendendo que 
a má formação psicomotora pode acarretar dificuldades na aprendizagem

ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA

Segundo (BOULCH, 1984, p.21):
“As pesquisas suscitadas pela psicanálise, em particular os trabalhos de Spitz e Winnicot, salientam a 
importância do afeto no desenvolvimento. Sabe-se que a situação afetiva das crianças portadoras de transtornos 
psicomotores é peculiar…”.  
O pesquisador Jean Le Boulch esclareceu a importância da psicanálise no processo de evolução da estimulação 
psicomotora, que pode ser também no aspecto de terapia, porém neste artigo o objetivo é falar sobre o processo 
de educação da psicomotricidade.
BOULCH (1984) esclarece que não adianta o psicomotricista apenas executar atividades psicomotoras em 
crianças sem qualquer embasamento em sua história de vida e sim, deve-se o compreender de forma global.
A vertente educativa da psicomotricidade surgiu após a insuficiência da educação física a uma educação geral do 
corpo como esclarece BOULCH (1984).
Neste período em que Boulch se fez valer de suas pesquisas, a educação física tinha um olhar no 
desenvolvimento do homem como um ser capaz de executar tarefas apenas por executar, ao contrário da 
psicomotricidade e da Educação Física atual que volta seu olhar no ser humano como sujeito do processo, ou 
seja, um individuo com sensações, pensamentos e destrezas para executar tarefas. Um ser completo e 
indissociável.
Uma observação importante a ser destacada sobre a estimulação psicomotora empregada em grupos como em 
uma escola, por exemplo, que os alunos ficam um pouco mais agitados durante e após a prática, é que os 
profissionais devem aplicar no final dos períodos de atividades motoras, algumas técnicas de relaxamento para 
que as crianças consigam voltar à calma para realizar suas demais tarefas diárias.
Os Referenciais para Educação Infantil (RCNEI) colocam a criança como ser ativo que precisa de tempo para 
desenvolver-se, em que a referência principal é seu corpo que tende a evoluir com estimulações e explorações 
de espaços familiares, percebendo assim, seu corpo separado de outro ou de seu meio. Estes estímulos, 
contudo, não devem ser desenvolvidos separadamente e de forma mecânica. Este trabalho exige dos 
profissionais uma interação, pois a criança progride ao passo que explora, sente e experimenta diversas 
situações, uma vez que o homem é um ser naturalmente psicomotor que no decorrer de toda sua existência, 
apresenta necessidade de ter, de fazer e de ser (BRASIL, 1998). 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

É nato do ser humano querer se desenvolver a ponto de organizar suas estruturas para as atividades diárias.
FRANÇÃO (2009) relata que:
“desde a fase embrionária o ser humano está em profunda transformação, pois seu sistema nervoso central sofre 
através de fatores internos e externos o processo de maturação e modificação e só termina quando chega à fase 
adulta”.
VELASCO (1992) diz que:
“nós não somos seres limitados por nossa pele e nem pelos limites do corpo, portanto entende-se que as 
ciências que estudam o ser humano estão longe de entender nossos limites como seres atuantes”.
TRINDADE (2007) diz que:
“existem muitas publicações tratando sobre tabelas do desenvolvimento psicomotor e que isso é um instrumento 
importante para os médicos”.
Concordamos em partes com o que os autores citaram. Se nós profissionais de Educação não tivermos um 
parâmetro para trabalharmos movimentos relacionando-os a faixa etária da criança fica muito complicado 
entender como propor exercícios para as crianças movimentarem com segurança e qualidade. Só são possíveis 
intervenções psicomotoras positivas quando se sabe onde queremos chegar.
GALLAHUE E OZMUN (2005) conceituam em sua obra as etapas do desenvolvimento cognitivo estudado por Jean 

Piaget e diz:
“Que a criança que tem de zero a dois anos, está vivendo em um estágio onde as sensações de seu próprio corpo 
são suas formas de aprendizagem, ou seja, ela vive no estágio sensório-motor. A partir do segundo ano até os 
sete anos a criança demonstra pensamento simbólico, pois ela vive no estágio do pensamento pré-operatório”.
Segundo ALVES (2008), a criança vive por etapas. Na fase dos primeiros meses de vida até os três anos, a criança 
encontra-se na primeira etapa do desenvolvimento psicomotor, entendido como um período em que a criança 
aprende pela exploração do meio em que vive.
Cada fase conquistada é de extrema importância no desenvolvimento da criança, e mais importante ainda é essas 
etapas sejam seguidas, registradas e respeitadas para que a criança consiga atingir o ponto máximo do 
desenvolvimento.
Entendemos que o movimento criativo, que é aquele que é sentido, pensado e executado, e pode trazer ao 
universo infantil uma realidade paralela entre o imaginário e o real, proporcionando desafios a serem superados, 
impulsionando assim constante melhora nas relações motoras afetivas e cognitivas.
ALVES (2008, pg. 17) acredita que:
“Cada criança é única. O esquema do desenvolvimento é comum a todas as crianças, mas as diferenças de 
caráter, as possibilidades físicas, o meio e o ambiente familiar explicam que com a mesma idade crianças 
perfeitamente normais possam comportar-se de maneiras diferentes”.
Diante das colocações acima compreendemos a importância de se entender as fases do desenvolvimento 
psicomotor do ser humano.
Cabe ao educador um olhar clínico, pois se algum momento alguma criança apresenta movimentos que 
demonstra ela não está na fase que deveria estar, é necessário um acompanhamento para que a reeducação seja 
feita com qualidade.

CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

Para entrarmos no tema das às principais características do desenvolvimento psicomotor em crianças de zero até 
três anos, precisamos entender a maturidade relacionada a condições psicomotoras e idade da criança.
Mais ou menos até a quarta semana os bebês apresentam um reflexo tônico cervical, caracterizado por extensão 
do braço em direção à cabeça como esclarece ALVES (2008). E na maior parte do tempo existem reações bruscas 
que são características desta fase em que se encontra o bebê.
A visão fica imóvel por grande parte do tempo e a atividade manual reage ao um tipo de automatismo, pois se 
colocado um objeto na mão do bebê ele permanece segurando-o.
Por volta da décima sexta semana o bebê começa ter maior mobilidade da cabeça, existe maior soltura de seu 
corpo. Consegue acompanhar os estímulos visuais do dia-a-dia e já é capaz de estender seu braço como se 
estivesse querendo tocar algum objeto.
Da vigésima oitava semana até a quadragésima semana o bebê apresenta uma notável evolução, pois é visível a 
melhora quanto à posição de sentar e o equilíbrio. Percebemos as crianças muito mais ativas e, apresentam 
firmeza na posição em pé, começando as primeiras tentativas de mudar os passos, porém, com grandes 
dificuldades e sendo necessário oferecer algum tipo de apoio.
O globo ocular já está mais adaptado e consegue visualizar um objeto em movimento e pegá-lo.
Com um ano, o bebê ganha destreza e agilidade para engatinhar e seu equilíbrio estático ainda não está 
estabilizado, ao levantar precisa de apoio para conseguir se equilibrar.
Com um ano e seis meses o bebê ganha desenvoltura para caminhar, consegue transpassar obstáculos 
aceitando desafios para melhor explorar seu corpo. Estes espaços em que o bebê é estimulado é um ambiente 
aconchegante, rico em cores, texturas, gravuras, o que favorece a memoria visual, e também limita o bebê no 
espaço. Ele (a) consegue entender o quanto pode caminhar engatinhar, rolar, correr...
ALVES (2008) diz que:
“Por volta de um ano e seis meses o bebê adquiriu a noção de verticalidade e consegue explorar e empilhar até 
três cubos. Tem condições de arremessar uma bola, ou seja, o movimento de preensão está bastante ativo neste 
bebê”.
Aos dois anos de idade, o bebê ganha maior habilidade em equilíbrio pela maior flexibilidade dos joelhos, o que 
permite ficar em posição estática. Mesmo assim, apresenta dificuldades em atividades que exige rapidez em 
trocar os passos, como por exemplo, correr. Aos poucos ganha confiança em movimentos rápidos, que necessita 
um controle motor mais hábil. Nessa idade o bebê explora o espaço através de seu próprio corpo. Segundo 
ALVES (2008), parece que esta criança pensa com seus músculos.
O bebê desenvolve melhor o movimento da preensão e consegue empilhar uma torre de seis cubos.
Ao completar três anos, começa a fase em que a criança tem que fazer tudo correndo, pois a atividade motora 
ampla está inserida em seu cotidiano. A posição vertical está mais bem desenvolvida, no entanto, não atingiu 
total domínio sobre lateralidade, orientação espacial, pois quando há mudanças de direção, apresenta maior 
dificuldade na locomoção.
 Para o educador é imprescindível conhecer tais características, pois só conseguira prescrever e intervir nas 
atividades psicomotoras, se tiver claro o objetivo que quer alcançar, seja estimulando para aprendizagem, seja 
corrigindo movimentos. Agindo dessa forma irá favorecer o bom desenvolvimento psicomotor de crianças de 
zero até três anos.
 

ELEMENTOS PSICOMOTORES

O Esquema Corporal constitui o saber consciente sobre o próprio esquema corporal e suas partes possibilitando 
conhecer desde ações até limitações. Este saber permite ao indivíduo relacionar-se com o meio que o cerca, com 
objetos e também com as pessoas que fazem parte de seu convívio. Essa representação ocorre lentamente a 
partir das vivências, conseguindo ajustar o corpo em diversas situações. 
“Conhecer seu esquema corporal é ter consciência do próprio corpo, das partes que o compõem, das suas 
possibilidades de movimentos, posturas e atitudes” (NICOLA, 2004, p.6). 
O primeiro aspecto de manipulação da criança é seu próprio corpo. A partir deste, surgem sensações relativas ao 
mundo exterior que são de fundamental importância para seu desenvolvimento (ROSA NETO, 2002). 
Outro elemento psicomotor faz referência a Imagem Corporal. Trata-se da representação mental que cada sujeito 
faz de seu corpo de forma inconsciente NICOLA (apud SCHILDER, 2004, p.7). 
A imagem do corpo humano, a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, pelo modo que o 
corpo se apresenta para nós. Desse modo, a imagem precede a esquematização, pois sem a primeira, não se 
forma a segunda. O Tônus é um elemento psicomotor que depende do sistema nervoso, de fundamental 
importância na ação do indivíduo oferecendo equilíbrio estático e dinâmico, coordenação dos próprios 
movimentos e também postura para toda posição que o corpo venha a adotar, sua abrangência atinge diversos 
níveis, tais como: 
a) Aspecto motor: responsável pelo equilíbrio e apoio do corpo e das partes que o compõem proporcionando 
elasticidade, estabilidade, força e precisão (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
b) Sensibilidade: estimula e regula aspectos internos e externos em excitação, ou seja, a base de sustentação do 
sistema sensorial (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003).
c) Emoções: imprescindível para que se manifestem as emoções, sua ausência acarreta uma desordem na função 
tônica (SÁNCHEZ, MARTÍNEZ e PENÃLVER, 2003). 
Segundo Sánchez, Martínez e Peñalver (apud WALLON) afirmam que: 
“A função tônica é aquela que mantém certa tensão no músculo e sustenta seu esforço, ou seja, é a atividade que 
mantém em todos os momentos os músculos em forma, na posição que tomaram e que lhes dá um grau variável 
de consistência” (2003, p.35).
Coordenação Global ou Motricidade Ampla diz respeito à atividade dos grandes músculos, dependendo da 
habilidade de equilíbrio postural. O indivíduo procura seu eixo corporal por meio do movimento e das 
experiências procurando se adaptar e buscar um equilíbrio cada vez melhor tomando consciência de seu corpo 
e das posturas. As diversas atividades permitem tomar consciência global do corpo, como por exemplo, andar 
que requer equilíbrio e coordenação por ser um ato neuromuscular; correr, que requer, além destes, resistência 
e força muscular; e outras como saltar, rolar, pular.
Para a criança a coordenação e as experiências permitem a ela a dissociação de movimentos, ou seja, ela pode 
realizar vários movimentos no mesmo período de tempo. Por meio das brincadeiras espontâneas a criança revela 
acontecimentos do seu dia a dia que possibilitam informações não ditas ao serem questionadas. Neste sentido 
Rosa Neto (2002, p.16) afirma que: 
“É através da brincadeira espontânea que ela descobre os ajustes diversos, complexos e progressivos da 
atividade motriz, resultando em um conjunto de movimentos coordenados em função de um fim a ser alcançado”. 
A execução coordenada de movimentos utilizando pequenos grupos musculares pontua a Motricidade Fina. É 
também a atividade mais comum do homem, utilizada para lançar objetos, habilidade para escrever, desenhar, 
pintar, recortar, etc. 
A motricidade fina deste modo exige coordenação dos músculos que por sua vez, necessitam da visão como 
guia, o ato motor e a estimulação visual consistem em um processo coincidente (ROSA NETO, 2002). 
A Organização Espaço-Temporal descreve a noção concreta e abstrata que resulta na capacidade para o 
indivíduo orientar-se de forma adequada no tempo e espaço, porém, para que isso possa efetivar-se é preciso o 
conhecimento de noções prévias como perto, longe, dentro, fora, antes, depois, entre outros. Essa evolução se 
aplica igualmente á aquisição de uma dimensão da orientação espacial (direita e esquerda). 
Assim, se estabelece de forma progressiva com a evolução mental da criança a aquisição e a conservação das 
noções de distância, superfície, volume, perspectivas e coordenadas que determinam suas possibilidades de 
orientação e de estruturação do espaço em que vive (ROSA NETO, 2002, p.22). 
A orientação espacial indica nossa habilidade para avaliar com exatidão a relação física entre nosso corpo e o 
ambiente, e para efetuar as modificações no curso de nossos deslocamentos. 
A estruturação temporal garantirá ao individuo conhecimento de acontecimentos passados e competência de 
lançar-se para o futuro, construindo planos e decidindo sobre sua vida. A estruturação temporal introduz o 
indivíduo no tempo, onde ele nasce, cresce e morre, e sua atividade é um seguimento de transformações 
condicionadas pelas atividades diárias. 
A Lateralidade também é englobada. Definida como a competência de viver o movimento de modo a explorar os 
lados corporais (direita e esquerda), há uma distinção entre lateralidade e dominância lateral. Enquanto a primeira 
consiste em explorar direita e esquerda do corpo, a segunda define-se como desenvolvimento de apenas um dos 
lados por conta do domínio cerebral (ROSA NETO, 2002).
A lateralidade é a propensão que o ser humano possui de utilizar preferencialmente mais um lado do corpo que o 
outro em três níveis: mão, olho e pé. Isto significa que existe um predomínio motor, ou melhor, uma dominância 
de um dos lados. 
O lado dominante apresenta maior força muscular, mais precisão e mais rapidez. É ele que inicia e executa a ação 
principal. O outro lado auxilia esta ação e é igualmente importante. Na realidade os dois não funcionam 
isoladamente, mas de forma complementar (OLIVEIRA, 2002, p. 63). 
Finalizando, o Equilíbrio é primordial para manter-se sobre uma base corporal sustentável e reduzida, utilizando 
para tanto ações musculares adequadas dinâmicas ou estáticas. Um movimento defeituoso consome mais 
energia que poderia ser utilizada em outras atividades corporais. (ROSA NETO, 2002) 
Para Rosa Neto (2002, p.18) “O equilíbrio tônico-postural do sujeito, os seus gestos, o seu modo de respirar, sua 

atitude, e outros itens são o reflexo de seu comportamento e, ao mesmo tempo, de suas dificuldades e de seus 
bloqueios”.
Entendemos que são inúmeros os desafios e as exigências do papel do gestor na atualidade. Muitos se sentem 
sobrecarregados e até mesmo confusos e despreparados diante de tantos afazeres e atribuições. A maioria dos 
gestores ao assumirem seus postos não foram preparados para a função, assumem o papel e aprendem no dia a 
dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos a importância da educação psicomotora no desenvolvimento infantil e no processo 
ensino-aprendizagem, bem como sua contribuição na formação do educador, na construção de conhecimentos 
que farão a diferença no processo ensinarem e aprender. A educação psicomotora, antes de ser um método 
definitivo é um instrumental no contexto educativo, para questionar os problemas voltados à educação da 
criança pequena, de uma forma mais ampla. É indispensável nas aprendizagens escolares, e por esta razão deve 
ser proposta desde a educação infantil e não pode ser desprezado durante as primeiras séries do ensino 
fundamental. 
A importância das atividades motoras na educação é visível, pois contribuem para o desenvolvimento global das 
crianças. As crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada fase exige atividades propicias 
dependendo a faixa etária e os movimentos já conquistados. É preciso valorizar a ação da criança que brinca, é 
preciso transcender o visível e acreditar que as atividades lúdicas estimulam e desenvolvem no aspecto global. 
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.

FERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Paulo Nunes de.  Pipoca: Método Lúdico de Alfabetização. 20 Ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
ARAÚJO, M. C. de C. S. Perspectiva histórica da alfabetização. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1996.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BEATÓN. A. G. La persona no enfoque histórico-cultural. São Paulo: Linear B, 2005.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/Idb.pdf .
BRASÍLIA. PISA 2000, Relatório Nacional, 2001. Disponível em: www.oecd.org/ dataoecd/30/1 9/33683964.pdf
BRITTO, Luiz Percival Leme. Alfabetismo e educação escolar. In: SILVA, Theodoro da Silva (Org.). Alfabetização 
no Brasil: questões e provocações da atualidade. Campinas: Autores Associados, 2007.
CANDEIAS, A. Educação, Estado e Mercado no século XX: apontamentos sobre o caso português numa 
perspectiva comparada. Lisboa: Edições Colibri, 2010.
CAPOVILLA, Alessandra Gotuzo Seabra; CAPOVILLA, Fernando Cesar. Alfabetização: método fônico. São Paulo: 
Memnon. 2004.
DUARTE, N. A individualidade para si. Campinas, Autores Associados, 1993.
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24 ed.São Paulo: Cortei, 1995.
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação:os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 
1998a.
VENTURA, M. A Organização do currículo por projetos de trabalho.
Porto Alegre: Artmed, 1998b.
JOLIBERT, Josette (Coord.). Formando crianças produtoras de texto. Porto Alegre. Artes Médicas, 1994.
_____________________ Além dos muros da escola: a escrita como ponte entre alunos e comunidade.Porto 
Alegre: Artmed, 2006.
KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos da Leitura. 10 ed., Campinas: Pontes, 2003.
LURIA, A.R. O desenvolvimento da escrita na criança. In: VIGOTSKII, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV. A.N. 
Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem 5.ed. São Paulo: ícone Editora. 2001.

MARCÍLIO, Maria Luiza. História da escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo: Instituto Fernand Braduel, 2005.
MELLO, Sueli Amaral. O processo de aquisição da escrita na educação infantil: contribuições de Vygotsky. In: 
GOULART, A. L.; MELLO, S.A. (orgs.) Linguagens infantis: outras formas de linguagens. Campinas: Autores 
Associados, 2005. p.23-40.
MENDONÇA, O. S.; MENDONÇA, O. C. Alfabetização - Método Sociolinguístico: consciência social, silábica e 
alfabética em Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2007
MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sentidos da alfabetização (São Paulo 1877/1994. São Paulo: Editora 
UNESP; Brasília MEC CONPED, 2000.
______________________________,  História dos métodos de alfabetização no Brasil. Conferência proferida
durante o seminário "Alfabetização e letramento em debate", promovido pelo Departamento de Políticas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, realizado 
em Brasília, em 27/04/2006.
Disponível em --portal. mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/aif—mortattihisttextalfbbr. pcif. Acesso em: 20 de 
março de 2020.
MUKHINA, V Psicologia da idade pré-escolar. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Ler e escrever: guia de planejamento e orientações didáticas; professor 
alfabetizados – 1 ' série. São Paulo: FDE, 2008.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2ª. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2003
VALIENGO, Amanda.  Educação Infantil e Ensino Fundamental: bases orientadoras à aquisição da leitura e da 
escrita e o problema da antecipação da escolaridade. 2008. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação 
Brasileira) — Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, Marília, 2008.
VYGOTSKI, L.S. Obras escolhidas v. 111. Madrid: Visor, 1995.
VYGOTSKI, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

34



RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.

FERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Paulo Nunes de.  Pipoca: Método Lúdico de Alfabetização. 20 Ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
ARAÚJO, M. C. de C. S. Perspectiva histórica da alfabetização. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1996.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BEATÓN. A. G. La persona no enfoque histórico-cultural. São Paulo: Linear B, 2005.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/Idb.pdf .
BRASÍLIA. PISA 2000, Relatório Nacional, 2001. Disponível em: www.oecd.org/ dataoecd/30/1 9/33683964.pdf
BRITTO, Luiz Percival Leme. Alfabetismo e educação escolar. In: SILVA, Theodoro da Silva (Org.). Alfabetização 
no Brasil: questões e provocações da atualidade. Campinas: Autores Associados, 2007.
CANDEIAS, A. Educação, Estado e Mercado no século XX: apontamentos sobre o caso português numa 
perspectiva comparada. Lisboa: Edições Colibri, 2010.
CAPOVILLA, Alessandra Gotuzo Seabra; CAPOVILLA, Fernando Cesar. Alfabetização: método fônico. São Paulo: 
Memnon. 2004.
DUARTE, N. A individualidade para si. Campinas, Autores Associados, 1993.
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24 ed.São Paulo: Cortei, 1995.
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação:os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 
1998a.
VENTURA, M. A Organização do currículo por projetos de trabalho.
Porto Alegre: Artmed, 1998b.
JOLIBERT, Josette (Coord.). Formando crianças produtoras de texto. Porto Alegre. Artes Médicas, 1994.
_____________________ Além dos muros da escola: a escrita como ponte entre alunos e comunidade.Porto 
Alegre: Artmed, 2006.
KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos da Leitura. 10 ed., Campinas: Pontes, 2003.
LURIA, A.R. O desenvolvimento da escrita na criança. In: VIGOTSKII, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV. A.N. 
Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem 5.ed. São Paulo: ícone Editora. 2001.

MARCÍLIO, Maria Luiza. História da escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo: Instituto Fernand Braduel, 2005.
MELLO, Sueli Amaral. O processo de aquisição da escrita na educação infantil: contribuições de Vygotsky. In: 
GOULART, A. L.; MELLO, S.A. (orgs.) Linguagens infantis: outras formas de linguagens. Campinas: Autores 
Associados, 2005. p.23-40.
MENDONÇA, O. S.; MENDONÇA, O. C. Alfabetização - Método Sociolinguístico: consciência social, silábica e 
alfabética em Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2007
MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sentidos da alfabetização (São Paulo 1877/1994. São Paulo: Editora 
UNESP; Brasília MEC CONPED, 2000.
______________________________,  História dos métodos de alfabetização no Brasil. Conferência proferida
durante o seminário "Alfabetização e letramento em debate", promovido pelo Departamento de Políticas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, realizado 
em Brasília, em 27/04/2006.
Disponível em --portal. mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/aif—mortattihisttextalfbbr. pcif. Acesso em: 20 de 
março de 2020.
MUKHINA, V Psicologia da idade pré-escolar. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Ler e escrever: guia de planejamento e orientações didáticas; professor 
alfabetizados – 1 ' série. São Paulo: FDE, 2008.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2ª. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2003
VALIENGO, Amanda.  Educação Infantil e Ensino Fundamental: bases orientadoras à aquisição da leitura e da 
escrita e o problema da antecipação da escolaridade. 2008. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação 
Brasileira) — Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, Marília, 2008.
VYGOTSKI, L.S. Obras escolhidas v. 111. Madrid: Visor, 1995.
VYGOTSKI, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

35



RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.

FERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Paulo Nunes de.  Pipoca: Método Lúdico de Alfabetização. 20 Ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
ARAÚJO, M. C. de C. S. Perspectiva histórica da alfabetização. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1996.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BEATÓN. A. G. La persona no enfoque histórico-cultural. São Paulo: Linear B, 2005.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/Idb.pdf .
BRASÍLIA. PISA 2000, Relatório Nacional, 2001. Disponível em: www.oecd.org/ dataoecd/30/1 9/33683964.pdf
BRITTO, Luiz Percival Leme. Alfabetismo e educação escolar. In: SILVA, Theodoro da Silva (Org.). Alfabetização 
no Brasil: questões e provocações da atualidade. Campinas: Autores Associados, 2007.
CANDEIAS, A. Educação, Estado e Mercado no século XX: apontamentos sobre o caso português numa 
perspectiva comparada. Lisboa: Edições Colibri, 2010.
CAPOVILLA, Alessandra Gotuzo Seabra; CAPOVILLA, Fernando Cesar. Alfabetização: método fônico. São Paulo: 
Memnon. 2004.
DUARTE, N. A individualidade para si. Campinas, Autores Associados, 1993.
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24 ed.São Paulo: Cortei, 1995.
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação:os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 
1998a.
VENTURA, M. A Organização do currículo por projetos de trabalho.
Porto Alegre: Artmed, 1998b.
JOLIBERT, Josette (Coord.). Formando crianças produtoras de texto. Porto Alegre. Artes Médicas, 1994.
_____________________ Além dos muros da escola: a escrita como ponte entre alunos e comunidade.Porto 
Alegre: Artmed, 2006.
KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos da Leitura. 10 ed., Campinas: Pontes, 2003.
LURIA, A.R. O desenvolvimento da escrita na criança. In: VIGOTSKII, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV. A.N. 
Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem 5.ed. São Paulo: ícone Editora. 2001.

MARCÍLIO, Maria Luiza. História da escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo: Instituto Fernand Braduel, 2005.
MELLO, Sueli Amaral. O processo de aquisição da escrita na educação infantil: contribuições de Vygotsky. In: 
GOULART, A. L.; MELLO, S.A. (orgs.) Linguagens infantis: outras formas de linguagens. Campinas: Autores 
Associados, 2005. p.23-40.
MENDONÇA, O. S.; MENDONÇA, O. C. Alfabetização - Método Sociolinguístico: consciência social, silábica e 
alfabética em Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2007
MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sentidos da alfabetização (São Paulo 1877/1994. São Paulo: Editora 
UNESP; Brasília MEC CONPED, 2000.
______________________________,  História dos métodos de alfabetização no Brasil. Conferência proferida
durante o seminário "Alfabetização e letramento em debate", promovido pelo Departamento de Políticas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, realizado 
em Brasília, em 27/04/2006.
Disponível em --portal. mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/aif—mortattihisttextalfbbr. pcif. Acesso em: 20 de 
março de 2020.
MUKHINA, V Psicologia da idade pré-escolar. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Ler e escrever: guia de planejamento e orientações didáticas; professor 
alfabetizados – 1 ' série. São Paulo: FDE, 2008.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2ª. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2003
VALIENGO, Amanda.  Educação Infantil e Ensino Fundamental: bases orientadoras à aquisição da leitura e da 
escrita e o problema da antecipação da escolaridade. 2008. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação 
Brasileira) — Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, Marília, 2008.
VYGOTSKI, L.S. Obras escolhidas v. 111. Madrid: Visor, 1995.
VYGOTSKI, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

38



RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO
A presente monografia tem como finalidade apresentar os estudos sobre a Alfabetização, em como os métodos 
alfabetizadores utilizados nas salas de aula. Antecedendo toda a discussão teórica, foi traçado um histórico 
sobre a alfabetização. O estudo das teorias de Soares(2004), Mortatti(2004), Vygostky(2004), entre outros, 
possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de conceitos que 
envolvem o alfabetiza. O estudo deste novo paradigma teórico, o alfabetizar de forma significativa, contribuirá 
para um repensar do educador atuante nas classes de alfabetização, onde o mesmo refletirá sobre sua prática 
pedagógica, podendo reconstruí-la.

Plavras-chave Alfabetização. Educador. Aprendizagem. Prática Pedagógica

1. INTRODUÇÃO

Verifica-se ao longo do texto que os conceitos são inventados conforme as necessidades sociais. Precisamos 
letrar e alfabetizar hoje, porque isso é uma necessidade social, inventada pelos homens ao longo da humanidade. 
Propõe-se  apresentar o conceito de alfabetização e de fazer um breve histórico da educação voltada à 
alfabetização no Brasil. Não nos aprofundaremos nos acontecimentos históricos. No entanto, quanto mais 
verifica-se sobre tais acontecimentos e relacionar esta disciplina com as de História e de História da Educação, 
mais tem-se a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e sua repercussão para o ensino da 
alfabetização. 
 A presente monografia tem como objetivo levantar estudos sobre a Alfabetização. 
 Visa-se conhecer um pouco da história da alfabetização e letramento no Brasil, além de aprender sobre 
o processo de invenção da escrita na humanidade, bem como os passos para a aquisição da escrita pela criança..
  Conhecer um pouco sobre a história da alfabetização no Brasil pode auxiliar na reflexão dos processos 
de ensino e de aprendizagem que ocorrem atualmente nas escolas. 
 Qual a verdadeira importância da alfabetização?

2.  HISTÓRIA DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Alfabetizar significa tornar o indivíduo apto para ler e escrever. Soares (2004), na busca por algumas definições 
em torno dessa temática, discute os termos: analfabeto; analfabetismo, alfabetização e alfabetizado.

Analfabetismo é o estado ou condição da pessoa que é analfabeta. Analfabeto é aquele "[...1 que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler e escrever" (SOARES, 2004, p.30).
Fatos historicamente comprovados nos relatam que a escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas 
em cajados ou ossos que provavelmente eram usados para contar o gado, na época em que o homem já 
domesticava os animais e possuía rebanhos. Essas marcas eram utilizadas, também, para as trocas e vendas, 
representando a quantidade de animais ou produtos negociados. Além dos números, era preciso inventar 
símbolos para os produtos e os nomes dos proprietários.
As pessoas que não pretendiam se tornar escribas, aprendiam sem ir à escola. A alfabetização dava-se com a 
transmissão de conhecimentos relativos à escrita de quem os possuía para quem queria aprender. A decifração 
da escrita era vista como um procedimento comum. Não era preciso fazer cópias nem escrever: bastava ler. Para 
quem sabe ler, escrever é algo que vem como conseqüência.
Quando dizemos que o analfabetismo no Brasil ainda possui taxas elevadas, queremos dizer que temos uma 
condição com muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Para mudar essa condição, é preciso alfabetizar, ou 
seja, ensinar o indivíduo a ler e a escrever. O processo de alfabetizar é chamado de alfabetização.
Na história do Brasil, desde a colonização, há a preocupação cada vez maior com a alfabetização da população, 

embora com tantas incoerências e dificuldades. Pelas necessidades sociais de alfabetizar as pessoas, foram 
criados meios de verificar, por meio de pesquisas e avaliações, se elas eram e são alfabetizadas.
Quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, algumas iniciativas voltadas à alfabetização começaram a ser 
realizadas. A partir principalmente de 1549, os padres da Companhia de Jesus criaram "escolas de ler, escrever e 
contar". Essas escolas tinham o objetivo de catequização, cristianização e instrução aos índios (MORTATTI, 
2004).
A partir do século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam alfabetizadas as pessoas capazes de 
escrever o próprio nome (BRITTO, 2007). Perceber o que era avaliado (no caso, saber escrever o nome) nos 
auxilia na compreensão daquilo que deveria ser ensinado e o que era alfabetizar. Veremos ao longo do tempo, que 
as avaliações vão mudando e novas exigências são realizadas.
O século XX foi considerado o século da escola. Durante esse período ocorreu um aumento demográfico 
altíssimo, que fez uma barreira à universalização da educação fundamental. Atrelado ao movimento de 
escolarização está o de alfabetização. Notamos a partir desse século, maior empenho com a escolarização e, 
consequentemente, com a alfabetização.
Segundo Monteiro (2010), nas duas primeiras décadas do século XX ocorreram mudanças na educação. Tais 
mudanças foram provocadas pela expansão da instrução pública, pela oficialização do método analítico, pelo 
contexto político e econômico, pela Primeira Guerra Mundial, pela urbanização e pelos imigrantes.
Houve uma Reforma em 1920, na gestão Sampaio Dória, que colocou novas exigências voltadas às práticas do 
ensino da leitura e da escrita. Conforme aponta Mortatti (2004), algumas palavras que utilizamos atualmente 
surgiram nessa época. É o caso das palavras: analfabeto, analfabetismo, alfabetização, alfabetizado.
A partir da década de 1970, houve um intenso aumento de estudos e pesquisas sobre a alfabetização. Em 1983, a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o Ciclo Básico de Alfabetização, durante o governo 
Franco Montoro. Esse governo afirmava a necessidade dessa proposta devido aos elevados índices de 
reprovação e de analfabetismo. Em 1988, foi incorporada uma nova proposta para opção didático-pedagógica 
denominada construtivismo (assunto que abordaremos em momentos posteriores).
Apesar do construtivismo se constituir como a proposta teórica mais difundida no Brasil nos últimos trinta anos, 
há outras abordagens que estão sendo estudadas e propostas como é o caso do interacionismo linguístico e da 
psicologia soviética.
Atualmente, o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer o 
índice de analfabetismo, indaga aos entrevistados se existe em sua casa alguém que não saiba ler e escrever. Ou 
seja, é a própria população que determina se domina ou não a leitura e a escrita. Esses dados se juntam aos 
dados do INAF (BRITTO, 2007).
Os dados atuais mostram um crescente aumento do número de pessoas alfabetizadas. Segundo Britto (2007), 
esse fato se deve a quatro fatores:
• O desenvolvimento econômico ampliou as necessidades de domínio do processo produtivo por parte do 
trabalhador e, por isso, há necessidade de pessoas com domínio da leitura e escrita;
• O intenso processo de urbanização que prevê a escrita em sua base;
• O desenvolvimento da tecnologia e a sua operação exigem disposição de um domínio significativo da 
leitura e escrita;
E o último resultante das três anteriores:
•  A escolarização universal. "A escola tornou-se uma instituição central na inserção dos sujeitos no 
sistema produtivo e na lógica de funcionamento da sociedade urbano-industrial". (BRITTO, 2007, p.22-23).
O nível "rudimentar" corresponde à capacidade da pessoa de localizar informações explícitas em textos muito 
curtos; o nível "básico" é semelhante ao nível "rudimentar", mas os textos são menos curtos. No nível "pleno" a 
pessoa é capaz de ler textos longos, localizar várias informações, estabelecer relações entre dois textos, -Balizar 
inferências e sínteses (BRITTO, 2007).
Outra forma de avaliação proposta é o "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes" (PISA), desenvolvido 
conjuntamente pelos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
As avaliações são realizadas por esses países e alguns convidados, como é o caso do Brasil que internamente é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (BRASÍLIA, 2001).
Na primeira avaliação do PISA, em 2000, a classificação do Brasil não foi adequada. Entre os quarenta e três 
países avaliados, o Brasil ficou em 39° lugar, com a média de 396,03. Em 2003 a situação foi parecida, ficou em 
38° lugar, com a média de 402,80. Na última avaliação, em 2006, entre 56 países, o Brasil ficou em 49°, com a média 
392,89, ainda pior que a anterior (PISA, 2009).
Esses dados demonstram um panorama geral da realidade brasileira diante de outros países. Vale o destaque 
para mais duas avaliações internas, pois revelam a realidade educacional das crianças de ensino fundamental: 
Prova Brasil — promovida pelo INEP/MEC (Ministério da Educação e Cultura), desde 2005, para alunos de 4' e 
8asérie de ensino fundamental das escolas urbanas; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) — promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, desde 1996, para todas as escolas 
públicas estaduais, especificamente para 2a, 4', 6a e 8asérie do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio.
Muitos esforços precisarão ser realizados para mudarmos o quadro que nos encontramos. São mudanças 
sociais, políticas, econômicas e educacionais. Enquanto pedagogos, temos uma parcela de contribuição para o 
aumento de pessoas alfabetizadas e letradas, para tanto, é necessário conhecermos um pouco sobre a 
construção da escrita na sociedade e no desenvolvimento infantil. 

1.1 Filogênese E Ontogênese Da Escrita

A compreensão sobre o desenvolvimento da escrita, ao longo da história, tem pontos análogos com a aquisição 
da escrita na criança. Realizar um paralelo entre esses dois processos contribui para compreendermos como a 
criança domina essa forma de expressão tipicamente humana.

RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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Conforme aponta Andrade (2001), a escrita surgiu no período chamado neolítico. Sua história pode ser dividida 
em três fases: pictória, ideográfica e alfabética.
A fase pictória se configura pela representação realizada pelo homem por meio de desenhos ou pictogramas. Eles 
não eram associados a nenhum som, mas sim à imagem do que se desejava representar, dessa maneira se 
quisessem dizer boi desenhavam um boi (ANDRADE, 2001).
A fase ideográfica é representada por símbolos que se referem diretamente a uma ideia. As escritas ideográficas 
mais importantes são a egípcia (chamada de hieroglífica) e a mesopotâmia (suméria). Para você entender melhor, 
um exemplo, é o sinal de trânsito, quando vemos um sinal verde já entendemos o que essa ideia significa.
A terceira e última fase se caracteriza pelo uso das letras. Elas nasceram do ideograma, mas diferente deles, 
perderam o valor ideográfico e passaram assumir uma nova função de escrita, a representação fonográfica. 0 
homem começou a usar um símbolo para representar um som.
O processo da aquisição da escrita na criança se inicia quando são apresentados os primeiros signos visuais a 
ela. Esses signos auxiliam também o nascimento da linguagem oral. 0 desenvolvimento infantil, a partir dos 
gestos como a manifestação primeira das comunicações, abordará em seu percurso o desenho e os jogos de 
faz-de-conta como pontes para chegar à superioridade da linguagem escrita (VYGOSTSKY, 1995).
O desenho e o faz-de-conta são duas linguagens imprescindíveis na história do desenvolvimento da linguagem 
escrita. O gesto é utilizado no auxílio direto para a aquisição da representação simbólica, mediado pela 
linguagem verbal. Outras linguagens e atividades também são de suma importância para a humanização, 
desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores no indivíduo (VALIENGO, 2008).

Optamos aqui em apresentar os estudos de Luria (2001) sobre a temática em questão. Luria (2001) observou o 
momento em que a criança descobre o simbolismo da escrita. A investigação mostrou que sua história começa 
muito antes de o professor ensinar a traçar as letras.

O momento em que uma criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de 
anotações não é, na realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As origens deste processo 
remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento 
infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de 
habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto (LURIA, 2001, p. 
143).
Luria e Vygotsky no início do século XX realizaram estudos acerca do desenvolvimento da escrita na criança. No 
final do século XX, a partir da década de 1970, Ferreiro e Teberosky realizaram estudo análogo, mas sem 
conhecerem os estudos realizados por Luria e Vygotsky. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo 
assunto. Para conhecer mais, veja o livro Psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, o texto – de 
Luria. Se essa temática interessar a você, leia também o artigo publicado pela Ferreiro (1994), intitulado: "Luria e 
o desenvolvimento da escrita”
 Luria (2001) discute como ocorre o desenvolvimento da aquisição da escrita, não a partir do momento em que a 
criança escreve, mas antes dele, descrevendo os estágios pelos quais as crianças passam. Segundo o autor, 
duas condições são imprescindíveis para a criança ser capaz de escrever:
1 - A relação da criança com as coisas deve se organizar em dois grupos: aquele objeto interessante à criança 
para brincar, ou o objeto como instrumento auxiliar que possui um sentido funcional; 
2- A criança deve ser capaz de controlar o seu próprio comportamento.
Quando apresenta estas condições significa que as formas intelectuais do sujeito começaram a se desenvolver. 
A escrita é uma das ferramentas auxiliares com a função de recordar e transmitir ideias e conceitos (LURIA, 2001, 
p. 146).
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;
A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
A criança diferencia o signo e passa a diferenciá-lo e fazê-lo representar por um signo específico. Para isto, pode 
percorrer dois caminhos distintos: representar sem alterar os rabiscos imitativos e realizar uma transição de 
representação para o pictograma. Se esta diferenciação ocorre com sucesso, transforma um signo estímulo em 
um signo-símbolo e o desenvolvimento acontece.
A escrita, neste momento, precisa ser uma grafia diferenciada. Os fatores número e forma são a ela inerentes, 
desta forma quando a criança é solicitada a escrever uma palavra referida a um objeto grande ela usa muitas 
letras, ou uma "escrita" extensa.
Luria (2001) realizou alguns experimentos com crianças e observou alguns estágios que não são dependentes da 
idade que a criança tem:
A criança não vê na escrita um instrumento no qual possa se comunicar e, portanto, recusa-se a anotar para 
recordar;
A escrita passa a ser somente uma imitação, então, a criança imita a forma externa, similar àquela que o adulto 
realiza. Neste caso o ato de escrever está dissociado de seu objetivo imediato (recordar) e não possui o 
significado como signo auxiliar. Para tanto, é necessário ver algum adulto escrever;

A relação da criança com a escrita muda, porque ela passa a utilizá-la como recurso auxiliar da memória. Neste 
momento, ela não dispõe mais a escrita em linha reta, como fazia anteriormente. Quando solicitada a ler as frases 
escritas por ela, lembra a partir de um dos signos registrados por ela. Logo depois que escreveu é capaz de 
lembrar, mas depois de algum tempo, nem ela mesma se lembra.
Luria (2001) nos mostra que, primeiro, a criança não vê a possibilidade de representação, nem tampouco sua 
utilidade. À medida que a criança passa a imitar o "fazer adulto", inicia-se a pré-história da linguagem da escrita. 
Neste processo, a escrita da criança evolui da simples imitação externa até a representação simbólica, por meio 
da utilização de forma organizada das letras.
Segundo Vygotsky (2001) e Luria (2001), a escrita e a leitura auxiliam o desenvolvimento do pensamento, pois ao 
escrevera situação é diferente da linguagem verbal. Neste momento, não há o auxílio do contexto da 
comunicação oral, com a relação imediata, onde os sujeitos estão presentes e não há a entonação do diálogo. 
Então, o ato de escrever é mais complexo e desenvolve o pensamento.
Ao escrever, o pensamento é concretizado e elaborado, desta maneira, no processo de escrita, a pessoa passa a 
ter mais consciência e clareia a ideia transmitida a si mesma.
A escrita, no início, é uma representação de segunda ordem, pois a criança representa o som (fala) que por 
consequência representa o objeto, aos poucos a escrita deverá se transformar em uma representação de primeira 
ordem, pois denomina diretamente os objetos óu ações representadas (VYGOTSKI, 1995).
Para que a criança chegue à compreensão que a escrita é uma representação de primeira ordem é necessário que 
entenda que não escrevemos somente coisas, mas também a linguagem.
A linguagem escrita se compreende através da oral, porém essa troca vai se encurtando pouco a pouco; o elo 
intermediário, que é a linguagem oral, desaparece e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida 
do mesmo modo, que a linguagem oral. (VYGOTSKY, 1995, p. 197).

3. CONCEITO DE LETRAMENTO 

A palavra letramento foi inserida no vocabulário brasileiro na década de 1980. Esse conceito passa a ser utilizado 
' com o objetivo de diferenciar a pessoa alfabetizada da letrada. Por isso será necessário apresentar um pouco 
mais do conceito de alfabetização, letramento, suas diferenças e necessidades de o professor realizar os dois 
processos.
Soares (2003) define como letramento:
O termo letramento vem da palavra literacy, da língua inglesa. Essa palavra vem do latim e significa littera – letra, 
com o sufixo, cy – que denota qualidade, condição ou estado. Ou seja, "literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende iler e escrever" (SOARES, 2004, p.17).
Atualmente, nas sociedades onde a escrita faz parte do cotidiano das pessoas é impossível o indivíduo ser 
completamente iletrado (ou seja, não letrado), pois convive diariamente com práticas sociais dependentes da 
escrita.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem letramento como: "[ ... ] prioridade da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 
escrever" .
Comparando, então, os dois conceitos aqui apresentados de letrar e alfabetizar, podemos dizer que alfabetizar é 
o processo de ensinar as técnicas para ler e escrever, enquanto letrar é ensinar o uso dessas técnicas em 
contextos sociais discursivos.
Vale ressaltar aqui que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve alfabetizar e letrar. No entanto, 
muitas vezes, não consegue nem ensinar toda tecnologia da escrita — alfabetização, como propôs Soares no 
texto acima. Muitas vezes, ensina somente o uso do caderno, lápis e borracha, e ensina letras, sílabas, palavras 
e somente ao final do primeiro alguns textos. Acredita que primeiro a criança precisa ser alfabetizada e, depois 
deve ser letrada.
Outra situação, também já acontece em algumas escolas. 0 professor alfabetiza letrando. Tem a preocupação de 
ensinar a tecnologia da escrita, dentro de práticas sociais ou para uso de algumas práticas específicas.
Especificamente sobre o letramento, Kleiman (2003) apresenta dois tipos de concepção de letramento: modelo 
autônomo de letramento e modelo ideológico de letramento.
No modelo autônomo de letramento, a escrita é vista como um produto completo em si mesma, por isso 
autônomo. Não dependeria do contexto de sua publicação. Os princípios que a escrita segue são diferentes da 
oralidade. Na escrita é preciso uma lógica, racionalidade e consciência interna inerente a ela. Quando falamos, 
por exemplo, o que havia planejado para falar acaba mudando em função daquilo que outra pessoa fala, mas 
quando escrevemos, dizemos a ideia sem a interferência imediata de quem lê (KLEIMAN, 2003).

Para realização do modelo autônomo de letramento, a escola cumpre um papel fundamental. É ela, por 
excelência, que tem o papel de ensinar e desenvolver habilidades cognitivas para que o aluno consiga escrever 
bons textos.
Sempre afirmamos que é a escola a responsável por alfabetizar. Relacionamos diretamente escolarização com 
alfabetização, muito mais comumente do que letramento com escolarização. No entanto, os dois processos de 
alfabetização e de letramento devem estar presentes no cotidiano da escolarização.
Na escola, as práticas voltadas ao letramento das crianças devem ser diárias. Muitas vezes essa prática é 
considerada na escola somente dentro do modelo autônomo de letramento, ou seja, visto como um produto 
completo em si mesma, considerando o contexto, a escrita nesse caso seria neutra. Ao contrário disso devemos 
considerar a escrita dentro de um contexto social definido. Mas o que é uma ação de letramento dentro da 
escola? E fora dela?
Na vida cotidiana, o jornal é folheado em casa, no ônibus, no banco da praça, o leitor escolhe, levado por 

interesses pessoais ou profissionais, uma determinada reportagem ou notícia, graficamente apresentada em 
colunas, acompanhada de fotos, e lê com maior ou menor atenção, para logo em seguida passar a outras 
páginas; na escola, a reportagem ou notícia aparece reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com 
outra apresentação gráfica, e haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser interpretada, 
pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser feitas.
Podemos ainda complementar nessas situações, na vida cotidiana, a pessoa pode ler o jornal em pé, sentado, 
rápido- ou demoradamente. Tem a necessidade de responder somente aos seus próprios interesses. Na escola, 
lê sentado na carteira, uma notícia que provavelmente não satisfaça o seu interesse, mas o do professor.
Na escola, cada criança da primeira série ganha algumas dessas revistinhas, o professor é responsável por 
mediar essa situação. É ele quem disponibiliza e controla o uso de  revistas. Em observações na realidade 
escolar, foi possível identificar que há professores que não distribuem as revistas porque as crianças ainda não 
aprenderam a  e assim demonstram acreditar que primeiro é preciso alfabetizar para somente letrar.

4. MÉTODOS DE ALFABETIZAR

Atrelado a esses momentos históricos e, como partes constituintes deles, alguns métodos de alfabetização foram 
criados, depois algumas propostas para alfabetização e letras.
  Método Sintético: O dicionário Aurélio define método como caminho para chegar a um fim. técnica de 
ensino que prevê uma série de operações para atingir um resultado esperado. Assim, os métodos de 
alfabetização são maneiras de definir o caminho que deve ser realizado, com passos ordenados e intencionais 
para a pessoa w apropriar da escrita e da leitura.
Na Antiguidade foi criado o alfabeto e também o método sintético, o primeiro a existir. Segundo Araújo (1996), a 
história da alfabetização pode ser dividida em três períodos:
Período que se estende desde a Antiguidade até a Idade Média. Nesse momento o método da soletração (método 
sintético) sobressaiu;
Período entre os séculos XVI e a década de 1960. Foram criados os métodos analíticos e mistos, como uma 
maneira de contrapor ao anterior;
Período após a década de 1960. Esse período foi marcado pelo questionamento da necessidade de associar os 
sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler.
Araújo aponta, portanto, três fases históricas relacionadas aos momentos de alfabetização. Outra pesquisadora 
que realiza também uma categorização de fases, voltada para a realidade paulista é Mortatti (2000).
A autora analisa documentos desde finais do século XIX, divide a história dos métodos e não métodos em quatro 
momentos marcados sempre por embates relativos a algumas propostas de alfabetização tornadas hegemônicas 
em detrimento a outras em determinado momento histórico e social. Vale ressaltar que apesar de cada momento 
ser marcado por um método ou proposta, não significa que a anterior deixe de ser utilizada por todos os 
professores.
Mortatti (2000) considera o primeiro momento entre 1876 e 1890, marcado pela disputa entre o método da 
palavração e os métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico).
No segundo momento, entre 1890 e meados da década de 1920, ocorreu a disputa entre defensores do método 
analítico e os dos métodos sintéticos.
No terceiro momento, entre 1920 e final da década de 1970, ocorreu a disputa entre defensores dos métodos de 
alfabetização, tanto os sintéticos como os analíticos, e os testes ABC para a verificação da maturidade necessária 
ao aprendizado da leitura e escrita.
O quarto momento, entre 1980 até os dias atuais, ocorre a disputa entre os testes de maturidade, os métodos 
tradicionais de ensino e o construtivismo. Neste quarto momento também há estudos voltados ao interacionismo 
que prevêem a alfabetização como processo discursivo.
Na Antiguidade inventaram o alfabeto e o primeiro método de ensino da escrita. A alfabetização ocorria em um 
processo lento e complexo. Segundo Mendonça (2003, p. 35).

Braslavsky (1971) afirma que os métodos sintéticos recebem duas classificações: Rabético que se inicia com o 
nome das letras ou grafemas e os fonéticos que dos sons. 
Para Braslavsky (1971), os métodos sintéticos são propostos por meio da  memorização de sons ou nome das 
letras sem sentido, não incentivando a criatividade de realizar uma leitura que compreenda a mensagem. Nesse 
sentido, vale  dizer que esse método não se preocupa com o letramento. 
Mendonça (2003) afirma que na Idade Média continuaram ensinando com
métodos sintéticos, de maneira progressiva. Há registros que possibilitam a escrita, e que eram necessários 
vários anos para aprender a escrever e ler por outro método (talvez venha daí também a dificuldade que o 
professor encontra  para alfabetizar em um ano)
O processo de John Amós Comênius (1657), denominado iconográfico, persistia na proposta de um alfabeto vivo, 
cujos elementos correspondessem de ~ra onomatopaica. Exemplo: 0 som da letra M seria representado tendo ao 
lado afigura de um boi mugindo (MUUU!).
   Métodos Analítico Ou Global E Mistos: Por método analítico, podemos conceituar aquele que se inicia 
da parte para o todo, podendo ser a parte: a palavra, a frase ou o texto. "Os métodos analíticos ou globais 
diferem-se dos sintéticos pelo processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 
também de natural e ideo-visual" (MONTEIRO, 2010, p.61).
O processo de palavração, criado por Kramer e Vogel, em 1843. O ensino é pautado nas palavras com sentido à 
criança. Podem ser retiradas de um texto, conversa, desenhos, cantigas e dramatizações. A palavra é associada 
a uma gravura correspondente.
Em meados da década de 1920 se inicia o terceiro momento, representado por Mortatti (2000), como aquele em 
que a disputa em relação à alfabetização ocorria entre os métodos "tradicionais" (sintéticos e analíticos) e os 

testes ABC para a verificação da maturidade. Conforme aponta Mortatti (2000, p.144), "em relação ao ensino 
inicial da leitura e escrita, as discussões vão gradativamente enfatizando e "rotinizando" os aspectos 
psicológicos — em detrimentos dos linguísticos e pedagógicos".
Lourenço Filho apresenta a hipótese, por meio das suas pesquisas com crianças, da existência de um nível de 
maturidade, possível de ser medida, como requisito para leitura e escrita (MORTATTI, 2000). Cria livros para os 
professores testarem seus alunos e verem quais estão aptos para aprender a ler e escrever.
Esse mesmo autor escreve algumas cartilhas. A Cartilha do Povo propõe tarefas baseadas nas sílabas e na 
representação fonética que a escrita permite.
Quanto ao método escolhido, dado que sua ênfase recai na aprendizagem do mecanismo da leitura e escrita 
entendidas como instrumento - e não em seu ensino, nem tomando-as como finalidades -, Lourenço Filho 
apresenta uma posição "relativista", semelhante à defendida em Testes ABC: a Cartilha pode servir para o ensino 
por meio tanto dos métodos sintéticos quanto do analítico (MORTATTI, 2000, p.172).
A partir de então, começam a escrever cartilhas baseadas nos métodos mistos ou ecléticos. Podemos entender 
por métodos mistos ou ecléticos aqueles caracterizados pelo ensino englobando análises simultâneas de 
compor e decompor a escrita (MONTEIRO, 2010).
Segundo Monteiro (2010), a partir de 1930 os métodos sintéticos voltam a ser defendidos e os ecléticos começam 
a ser difundidos. Ao mesmo tempo, houve a presença da psicologia para explicar o processo de ensino e 
aprendizagem da escrita.
  Construtivismo: Este foi o importante momento da história da alfabetização, segundo Mortatti (2000), é 
quando as críticas aos testes de maturidade se instauram e o construtivismo é apresentado no Brasil.
Construtivismo é baseado principalmente nas ideias de Ferreiro (1999). Segundo essa teoria, baseada em Piaget 
e Chomsky, a criança, ao estar em contato com o objeto de conhecimento, constrói por si mesma o sistema de 
escrita. Emilia Ferreiro (1999) considera que isso realizou uma revolução conceituai.
Ferreiro considera que exista um processo de construção da escrita da criança, pois existe conceitualizações 
infantis (um exemplo disso é a quantidade e qualidade de caracteres utilizada no início da escrita); essas 
concepções aparecem em diferentes crianças de diferentes lugares e com sequências regulares.
A concepção de escrita, alicerçada por Ferreiro (1993), compreende um sistema de representação a ser 
construído pela criança. As concepções das crianças sobre o sistema de escrita são estudadas por meio de suas 
produções espontâneas. Na evolução psicogenética, a escrita evolui em três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;
A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo);
A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 
1995, p.19).
No processo construtivo da criança, o professor precisa aceitar e compreender a evolução da escrita, de forma a 
não pré conceber o que será mais fácil ou mais difícil ã criança, nem trabalhar com base na cópia e sonorização 
de grafemas, mas sim como um criador de condições para a criança descobrir por si mesma o sistema de escrita.
O processo de aquisição da lecto-escritura segue uma série de passos ordenados, caracterizados por esquemas 
conceituais específicos, anteriores a escrita convencional. "Esses esquemas implicam sempre um processo 
construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo 
tempo, algo de pessoal" (FERREIRO, p. 70, 1995).
Ferreiro dividiu o período da aquisição da escrita em hipóteses realizadas pelas criança: pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e alfabética.
• No nível pré-silábico, a criança faz registros sem se preocupar em registrar o fonema. Num primeiro momento, 
a escrita é indiferenciada e, depois há a diferenciação da escrita. A preocupação é em relação à quantidade e 
qualidade dos caracteres. Utiliza no mínimo três letras para escrever qualquer palavra que seja e varia as letras, 
ou seja, não admite colocar duas letras iguais em seguida. Nessa primeira hipótese, a criança não se preocupa 
em registrar a pauta sonora da linguagem.
Exemplo de escrita no nível pré-silábico: para escrever borboleta, no nível pré-silábico ela poderia colocar. 
ABDTH.
É muito comum, nesta fase, a criança utilizar as letras do nome dela.
Na hipótese silábica, a criança percebe que a escrita representa partes sonoras da fala. Representa por meio do 
registro escrito a fala, essa pode ter relação ou não com o valor sonoro estável (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999)
Exemplo de escrita no nível silábico sem valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: PHTL. A letra P corresponde ao bor, a letra H ao bo, a T ao le e a L ao ta.
Exemplo de escrita no nível silábico com valor sonoro: para escrever a palavra borboleta, a criança poderia 
escrever: BOLA. A letra B corresponde ao bor, a letra O ao bo, a letra L ao le e a A ao ta.
Na hipótese silábico-alfabética, a criança passa por um período de transição, tenta realizar uma escrita alfabética, 
mas não abandona a hipótese anterior.
Exemplo: Para escrever a palavra borboleta, a criança pode escrever assim: BORBETA. Ora ela utiliza todas as 
letras da sílaba, ora não.
Na hipótese alfabética, a criança escreve de maneira convencional, mas pode cometer erros de ortografia. Pode 
escrever casa com "z", por exemplo. Ela já domina o sistema da escrita, no entanto, ainda não domina todas as 
regras ortográficas.
Essas hipóteses construídas pelas crianças ocorrem independentemente da escola, da posição social que ela 
ocupa e do espaço físico onde ela está. A escrita não se trata de um produto escolar. Como afirmam Ferreiro e 
Teberosky (1995, p.43):
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 
Como objeto cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 
(especialmente nas concentrações urbanas). 0 escrito aparece para a criança, como objeto com propriedades 

específicas e como suporte de ações e intercâmbios sociais.

Para a pesquisadora, a escrita se tornou um objeto escolar, no entanto, "A escrita é importante na escola porque 
é importante fora dela, e não o inverso" (FERREIRO, 1993).
A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita e solicita do sujeito 
em processo de aprendizagem uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que não se propõe como um 
objeto sobre o qual se pode atuar, mas como um objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente, sem 
modificá-lo (FERREIRO, 1993, p.21).
Para introduzir a escrita, Ferreiro (1993) desconsidera a necessidade de ter um método. Para essa pesquisadora, 
introduzir a escrita significa: permitir explorações ativas das crianças nos distintos tipos de objetos portadores 
de escrita; proporcionar à criança acesso à leitura em voz alta; incentivar que a criança escreva com diferentes 
propósitos, que possa antecipar o conteúdo de um texto; participar de atos sociais de utilização da escrita; poder 
perguntar e ser entendido e; poder interagir com a língua escrita.
Como o construtivismo acredita que a criança constrói a escrita e, por isso não adianta ensinar um método, 
ocorreu um vazio metodológico. Reflita sobre esse trecho do livro de Mortatti (2000):
Buscando ocupar o vazio metodológico, aceder ao sedutor "convite" governamental e, ao mesmo tempo, 
incorporar as críticas e problemas apontados nos estudos sobre o livro didático, os autores de cartilhas e as 
editoras passam a organizar e revitalizar esse instrumento de ensino, conferindo-lhe atualização, mediante a 
adequação ao novo discurso e ao clima de "democratização". Nos manuais distribuídos pelo PNLD
para orientar a escolha por parte dos professores, passam a constar títulos de cartilhas que buscam se adequar 
ao "construtivismo" ao lado dos de outras "tradicionais" (MORTATTI, 2000, p. 283).

Ao mesmo tempo em que o construtivismo se instaurou (e instaura) no Brasil, há outras propostas baseadas na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que chamaremos de interacionistas. Vale ressaltar que a teoria proposta 
por Vygotsky se diferencia da teria de Piaget. Os dois utilizaram o mesmo objeto de estudo, mas chegaram a 
conclusões diferentes.
A Teoria Histórico-Cultural, a educação promove o desenvolvimento e as funções são externas antes de se 
fazerem individuais. Portanto, essa concepção envolve sempre parceiros mais experientes, que se fazem 
mediadores do processo da aprendizagem. Desta forma, todas as funções psíquicas superiores aprendidas são 
primeiro realizadas no âmbito interpessoal, nas relações exteriores, para então serem intrapessoais, interiores 
(VALIENGO, 2008).
A criança se desenvolve assimilando a experiência social, aprendendo o comportamento do homem. Essa 
experiência, assim como o aprendizado do comportamento, é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino 
não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o 
nível de desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsiona esse 
desenvolvimento e dar o passo seguinte. O ensino vai diante do desenvolvimento psíquico, guiando-o.

Como afirma Mukhina (1996), são necessárias duas condições para que haja o desenvolvimento humano: 
heranças naturais do organismo - a criança herda um sistema nervoso humano, "um cérebro capaz de se 
transformar no órgão da complexíssima atividade psíquica do homem" (p.36) e; herança social - a criança 
necessita de condições concretas de vida e ensino.
Ao nascer, a criança possui um cérebro disponível para captar e fixar o que lhe é ensinado e mesmo depois do 
seu nascimento, o cérebro continua a se desenvolver. Quando bebê, o indivíduo conta com os reflexos não 
condicionados, formas primitivas e inatas de comportamento auxiliadoras na satisfação das necessidades 
orgânicas como: respiração e alimentação (MUKHINA, 1996).
A educação pode ocorrer de duas formas: espontãnea ou intencionalmente. No primeiro caso, a educação não é 
previamente organizada, por exemplo, quando a criança aprende a usar os talheres pela vivência diária. 
Possivelmente ninguém planejou ou intentou ensinar essa criança, no entanto, alguém foi responsável por sua 
educação. Já no segundo caso, o educador tem a intenção de ensinar e é o que deve ocorrer na escola (DUARTE, 
1993).
Como afirma Duarte (p.47-48, 1993):
A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando essa educação se realiza de 
forma espontânea, isto é, quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, quanto de 
parte de quem age como mediador) com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma 
determinada prática social.

Vygotsky (2001, p.111-112) define dois níveis de desenvolvimento denominados de zona de desenvolvimento real 
ou efetiva e zona de desenvolvimento potencial ou próxima,.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico 
processo de desenvolvimento já realizado. [ ... 10 que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos 
chama-se zona de seu desenvolvimento potencial.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento real ou efetivo é aquela na qual a criança realiza sozinha uma 
tarefa, sem a ajuda de outrem. Entretanto, para chegar neste nível, antes, ela já teve ajuda. A zona de 
desenvolvimento potencial é caracterizado por aquilo que a criança só realiza com a ajuda de outras pessoas 
(BEATÓN, 2005; Vygotsky, 2001).
Todo conhecimento apreendido pelo sujeito sempre está apoiado nos conhecimentos anteriores - zona de 
desenvolvimento efetivo. Esse processo educativo ocorre de forma dialética, contínua e dependente das 
vivências realizadas e sempre permeadas pela dimensão afetiva e emocional (BEATÓN, 2005).
No momento da alfabetização, o texto na escola deve ser tratado como formas de linguagem, com possíveis 

destinatários e condições específicas de elaboração, relacionadas ao conteúdo e aos recursos utilizados para tal 
(BAKHTIN, 2003, p.261). Isso significa que o escritor tem o outro (leitor) como destinatário, ainda que este outro 
seja ele mesmo.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional (BAKHTIN, 2003 p.261).
Bakhtin (2003) apresenta os enunciados como gêneros do discurso. Os gêneros do discurso constituem a 
manifestação da língua. São diversos, mutáveis, construídos pelo homem conforme as necessidades vão sendo 
criadas.
Já o enunciado refere-se a uma oração em um contexto. Essa afirmação faz-nos repensar sobre como a escola 
ainda não se tornou lugar para o texto em contextos significativos: ao longo de sua história, essa instituição 
pouco evoluiu no ensino da leitura e escrita, uma vez que, na maioria das vezes, ainda trabalha com a oração fora 
do contexto e desprivilegia as características e o valor do enunciado.
No que concerne ao que seja gênero, valem alguns apontamentos. Os gêneros do discurso podem ser primários 
ou secundários. 
Os primários estão relacionados aos gêneros cotidianos (nem por isso menos importante), já os secundários são 
mais elaborados mais abstratos são eles: os romances, dramas, pesquisas científicas entre outros.
 A escola possui a função de trabalhar com os dois gêneros, mas com ênfase no secundário por ser o lugar, por 
excelência onde o aluno aprende a ler e escrever.
Refletir como a criança chegará à representação de primeira ordem, se apropriará dos gêneros secundários, bem 
como se tornará uma leitora, é função primordial do professor. 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da alfabetização se confunde com a da escolarização. Esses processos acontecem desde que a 
sociedade passou a ter a escrita como elemento central, o que denominamos de sociedade grafocêntrica. Desde 
então, no Brasil, há tentativas de implementação de uma escola laica, gratuita e pública.
Principalmente desde a década de 1980, a necessidade das pessoas em saber ler e escrever aumenta a cada dia. 
Com a tentativa de ultrapassar o conceito do que era ser alfabetizado foi necessária a criação de um outro 
conceito: o letramento.
A partir do conhecimento de como o ser humano se apropria da escrita, a escola e o professor podem pensar em 
maneiras de como melhor alfabetizar e letrar as crianças. Vale lembrar que os dois processos devem acontecer 
desde cedo.
O  objetivo foi apresentar alguns métodos e propostas de alfabetização. Iniciamos com os métodos sintéticos e 
analíticos.
Sobre os métodos sintéticos e analíticos, veja a tabela abaixo. Os métodos da soletração, fônico e silábico são 
considerados sintéticos, porque partem de uma unidade "menor". Os métodos da palavração, sentenciação e 
contos são considerados métodos analíticos.
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RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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RESUMO Paulo Freire segue sendo um dos se não o maior  referencial para a educação mundial, mesmo frente 
as atuais transformações, após vasta pesquisa bibliográfica uma pequena síntese de alguns de seus principais 
marcos e ideologias segue de maneira sistematicamente sintetizada, assim como uma lista de suas principais 
obras que abordam a temática discutida na presente monografia, com ênfase na educação popular, que visa 
desfragmentar a concepção de conhecimento apenas para as grandes classes. A educação popular, através do 
ponto de vista Freiriano se dá através do processo de experimentação e dialogo a importante necessidade de se 
reconhecer e enquadrar a realidade do educando a sua necessidade de aprendizado, garantindo assim o máximo 
aproveitamento do mesmo.
Palavras-Chave: Paulo Freire, Educação Popular, globalização, práxis.
INTRODUÇÃO
Desde seu nascimento Paulo Reglus Neves Freire, em 19 de setembro de 1921, até a data presente, tendo sodo 
ele declarado em lei o Patrono da Educação Brasileira sua vida e obras seguem sendo o marco e referencial a 
tudo que se diz respeito a Educação Popular, tendo em vista sanar as defasagens educacionais encontradas na 
época e as novas que ainda surgiram, suas ideologias eram ao mesmo tempo visionarias e brutalmente realistas, 
utilizar-se do que se tem disponível para educar de maneira digna e de qualidade todos , especialmente aqueles 
que são deixados a margem social por não pertencerem a classe elitizada.
Mesmo após vários anos de sua morte, sua paixão pela liberdade humana e sua constante necessidade de  busca 
por uma educação emancipatória e libertadora, continuam sendo recriadas face dos novos desafios históricos 
trazidos pela globalização,  é necessário antes de mais nada reconhece-lo como um dos maiores educadores 
críticos provenientes do século XX, além de ser um importante referencial teórico para o pleno entendimento do 
papel da educação, educador, e educando no século XXI.
Suas ideias embora não tenho surgido a uma ou duas décadas perduram de maneira atemporal, o que torna ainda 
mais importante e significativa todas as suas contribuições para a educação, não apenas popular, mas de todos 
aqueles que buscam um processo educacional voltado a uma visão neoliberalista e não elitizada, seu espaço foi 
conquistado através de suas conquistas em vida, e seu legado perdurara enquanto a educação for voltada ao 
social ao ensinar ao letrar e acima de tudo ao humano.
Com toda uma visão neoliberal, através da qual a ideologia das multinacionais transformam o mundo em um 
grande supermercado, onde tudo se vende e se compra, onde somos vistos apenas como aquilo que compramos,  
Freire vem com o papel de desfragmentar e desestabilizar está visão através de uma imagem progressista, 
direcionando-os frente a visão que a educação é o caminho para uma educação que transforme a realidade social 
de cada educando.
Assim sendo, a partir da presente analise e síntese, que possamos elogiosamente acompanhar alguns dos 
principais marcos de Freire, educador, pessoa, entender e repensar nossa prática educativa e social.

  SITUANDO PAULO FREIRE EM SEU CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL
Paulo Freire natural Recife, local de extrema vulnerabilidade social, sendo conhecido como “epicentro nordestino 
de situação humana, social e política” (Jorge, 1981, p. 07).
Sendo a sua existência fundada no Recife as primeiras reflexões a respeito de sua ideologia já passam a se tornar 
mais claras, afinal, esta região é e sempre foi marcada pelo estigma de escassez e vulnerabilidade social. O 
mesmo foi alfabetizado por seus pais, à sombra da mangueira no quintal de sua casa este fato apenas é relevante 
pois uma de suas maiores obras leva este título, fixando a intencionalidade da importância do processo 
educacional desde a primeira idade, o espaço marca tanto quanto aquilo que lhes é ensinado. E derivou o título 
de uma de suas obras, “À sombra desta mangueira” Onde utilizando gravetos aprendeu então suas primeiras 
palavras.
  Após a devastadora crise econômica de 1929, teve sua primeira participação em uma experiência 
existencial enquanto oprimido pelo sistema vigente, tendo sido forçado a migrar para a cidade de Jaboatão dos 
Guararapes (PE). E foi, 

“nessa cidade interiorana, que ele passará fome e compreenderá, pelo sofrimento, o que seria a fome dos outros, 
não só qualitativamente, mas quantitativamente.” (Jorge, 1981, p. 8). 
Após anos consegue regressar para o Recife, conclui seus estudos e passa a lecionar Língua Portuguesa. Em 
1944 contraiu matrimonio com a também educadora Professora Elza Maria Costa Oliveira, e nesta mesma época 
esbarra em uma realidade que perdurara por uma busca de solução até o findar de seus dias: seu interesse pelos 
problemas da educação, e a criação de soluções facilmente aplicáveis a eles.
As formações de Freire abrangeram entre tantas especializações uma graduação em Direito, mesmo sem o pleno 
exercício, Ele preferiu dedicar-se a projetos educacionais. Foi diretor do setor de Educação e Cultura do SESI 
(Serviço Social da Indústria), e superintendente do mesmo Departamento (1946-1955). Nesta época com apoio e 
incentivo de sua esposa, passou a intencionalizar e alfabetizar adultos.
Até a década de 1960 o Nordeste, possuía uma média de mais de 60% de sua população, ou seja, mais de 15 
milhões de pessoas analfabetas, entre elas um percentual que trabalhavam nas proximidades do SESI, Freire e 
sua esposa passaram então a dedicar-se à alfabetização destes, através de uma metodologia diferenciada, sem 
cartilhas, livros, ou o engessamento do papel lousa caneta, pelo contrário era marcada pelo diálogo e pela 
dialogicidade com os educandos, visando priorizar o universo do vocabulário de cada região, Ensinando através 
da vivencia dos educandos , de suas contribuições de suas realidades.
Quando sua tese foi apresentada para a Universidade de Recife em 1959, foi intitulada como: “Educação e 
atualidade brasileira”, e Freire recebeu seu doutorado em Filosofia e História da Educação. Em 1961, ainda no 
Recife, participa da organização e elaboração de um método de educação voltado para a conscientização; e 
assim nasce o movimento “Cultura Popular”. Este movimento foi de tão larga escala, grandeza e utilidade de tal 
que pouco depois virou oficialmente um serviço de extensão cultural da Universidade de Recife, tendo Freire 
como seu diretor durante três anos. 
Em meados de 1963, ganhou destaque um dos maiores marcos da história da educação de jovens e adultos no 
Brasil, as primeiras experiências de alfabetização de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde uma equipe de 
profissionais pôde alfabetizar 300 trabalhadores em 45 dias. No que se refere a este marco, Souza aponta (2001) 
recorda:
 “era dirigido a pessoas adultas analfabetas cuja vocação era a de ensinar a “ler palavras”, aprendendo a ler de 
uma maneira crítica, criativa e autônoma o próprio mundo social que as gerou, e as fez serem como são e a 
dizerem, ou mentirem, o que dizem ou mentem.” (p. 13) 
Durante o governo Goulart a ideologia progressista de Freire passou a ser vista como empecilho o que trouxe à 
tona a discussão da educação de base brasileira, os militares incomodavam-se com o discurso encorajador de 
Freire e dos seus a “educação como prática de liberdade” ameaçava a Ditadura.
  Foi então que aconteceu o Golpe Militar, em 1964, onde Paulo Freire foi preso, por alfabetizar adultos e 
criar neles a consciência de seu papel político e social, além de seu trabalho na Campanha Nacional de Educação, 
abortada antes de nascer. Gadotti afirma que:
” A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização com um processo 
de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita quanto 
para a sua libertação fez dele um dos primeiros brasileiros a serem exilados” (2001 p. 26)
Sobre sua prisão, Jorge (1981, p. 13) afirma:
 “Com o advento da revolução de 1964, Paulo Freire não pode continuar o trabalho ao qual se dedicara. Foi 
instaurado um processo policial militar contra ele. Acusações e mais acusações pairavam ameaçadoras sobre 
sua cabeça: subversivo! traidor do povo brasileiro e de Cristo! Seu método pedagógico era comparado aos de 
Stalin, Hitler, Perón e Mussolini. E não faltaram aqueles que o acusavam de pretender bolchevizar o Brasil.” 

Freire foi então exilado na Embaixada Boliviana. Quando se contavam quinze dias de sua chegada lá , ocorreu um 
golpe político que o obrigou a ir para o Chile, junto a sua família, a Igreja Católica interviu de maneira veemente 
para que o mesmo não fosse executado, sua estada  no Chile foi deveras produtivo, pois, além de magistrar-se 
na Universidade de Quito, assessorou famosos projetos de alfabetização do governo de Eduardo Frei, participou 
da criação oficial, em 1965, do Departamento de Planificação para a Educação de Adultos e recebeu a honra de 
ser nomeado pela UNESCO como  “expert” em questões de educação, foi neste mesmo período que escreveu 
seus best-sellers, Educação como prática de liberdade e Pedagogia do Oprimido.

O PENSAMENTO DE PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO POPULAR 
Entende-se pelo conceito de Educação Popular aquela que se constrói de forma unificada e comprometida, com 
a participação popular, e possui seus alicerces nos valores de comunidade e diálogo, referenciada na realidade, 
partindo do povo, para o povo e atendendo suas necessidades, considerando-os enquanto seres históricos e 
sociais. 
Seu ponto de partida é a vivência histórica do indivíduo, seu cotidiano, sua cultura, buscando um conhecimento 
que assume papel de transformação social.  Segundo Brandão (1986, p. 26):
 ” Um saber da comunidade torna-se o saber das frações (classes, grupos, povos, tribos) subalternas da 
sociedade desigual. Em um primeiro longínquo sentido, as formas imersas ou não em outras práticas sociais, 
através das quais o saber das classes populares ou das comunidades sem classes é transferido entre grupos ou 
pessoas, são a sua educação popular.”
 Ainda de acordo com Brandão (2002, p.141-142):
 “A educação popular foi e prossegue sendo uma sequência de ideias e de propostas de um estilo de educação 
em que tais vínculos são reestabelecidos em diferentes momentos da história, tendo como foco de sua vocação 
um compromisso de ida – e – volta nas relações pedagógicas de teor político realizadas através de um trabalho 
cultural estendido a sujeitos das classes populares compreendidos como não beneficiários tardios de um 
“serviço”, mas como protagonistas emergentes de um “processo”. “
A visão de Freire sobre a Educação Popular a compreende como processo, tendo o ser humano como único 

ciente de seu inacabamento, e que tal saber o conduz à aprendizagem, para possuir o que lhe falta, conhecer-se 
e conhecer o mundo que o cerca. 
A ideia geral deste tipo de educação é a práxis a liberação do indivíduo oprimido das mãos de seu opressor 
através da importante ferramenta do conhecimento, quando se capacita e cria uma visão crítica e reflexiva o 
cidadão se toma menos manipulável, a consciência sobre quem é seus direitos e deveres além de seu papel 
social são de extrema representatividade neste tipo de educação.
A ideia central se desenvolve da perspectiva de uma educação que permita e possibilite a libertação do “oprimido 
que hospeda o opressor” (Freire, 1987, p.17), por meio do movimento de cultura popular. Sua práxis é 
incorporada por grupos de educadores, militantes e trabalhadores dos movimentos populares, quem tem como 
objetivo permitir-lhes se vislumbrar dentro do caráter educacional, não a educação padrão, mas uma atrativa que 
se adeque a sua realidade e ao grupo ao qual pertence.
 Segundo o próprio, a definiu da seguinte maneira:
“Entendo a educação popular como o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares; 
capacitação científica e técnica. Entendo que esse esforço não se esquece, que é preciso poder, ou seja, é 
preciso transformar essa organização do poder burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro 
jeito.” (Freire,1999, p.19)  
 Sendo reafirmado por Jorge: 
“para que estes se libertassem, o processo libertador não poderia ser realizado por homens alheios às condições 
dos oprimidos; os sujeitos da libertação tinham que ser aqueles mesmos homens que viviam a dramaticidade da 
opressão; somente quando eles se tornassem sujeitos do próprio processo de libertador, então a libertação seria 
uma realidade histórica.” (JORGE, 1981, p. 26)
Sua colocação na frase:  "Minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro", somos tão livres quanto 
o outro, o ato de empatia também é um ato de educar, também deve ser discutido, contextualizado e aplicado. E 
nesta vertente, o que diretamente vai de encontro opositora as propostas neoliberalistas, que tem uma visão 
basicamente financeira sobre tudo.
A superação desta educação neoliberal, com diálogo inexistente e de criticidade nula, a educação libertadora tem 
como desafio central a humanização da educação. Com o objetivo de confrontar a educação burguesa é 
necessário que as classes menos favorecidas estejam e ascensão e qual a maneira de se atingir isso se não 
através do conhecimento?
Exatamente por isso o carro de frente desta ideologia educacional é  o combate ao analfabetismo, a garantia de 
acesso à leitura e à escrita para a conquista de seus objetivos.
É necessário porem entender que o entendimento deve ir além de apenas o ensinar a ler e escrever é necessário, 
letrar criar a concepção de cidadania direitos e deveres, seu papel social.
O dialogo também é veementemente defendido pessoas críticas, sabem aquilo que lhes é devido e sempre 
buscam por mais, este mais é exatamente o objetivo central, alcançar a dialogicidade, afinal, o homem 
relaciona-se através do diálogo, sendo este o elo que o liga a realidade existente e estabelece a conexão para com 
os demais que o cercam, o diálogo não pode jamais ser banalizado, ou não ser visto como uma forma de educar, 
letrar, alfabetizar.
A libertação do sujeito é fundamental para a educação social para o conceito de educação libertadora, é 
necessário entender que qualquer educando possui uma contribuição valida e agregadora dentro de seus 
conhecimentos, independentemente de estarem ou não diretamente ligados a concepção de educação comum. É 
através dela que se possibilitará a transformação do homem. Fazer com que os oprimidos vislumbrem sua 
situação e se apercebam de quem são seus opressores é a ferramenta mais importante para capacita-los para 
suas lutas, criar neles uma postura crítica para lidar com as suas realidades, além de todo um processo de auto 
crítica tão importante quanto qualquer outro aspecto base da educação.
“O educador e o povo se tornam conscientes apenas através do ato dialético a reflexão crítica sobre a ação 
anterior e a que se seguira no processo de luta” (FREIRE, 1980, pp. 109-110).  
A política é uma constante em todo o Trabalho de Freire uma de suas colocações mais marcantes em Pedagogia 
da Autonomia (1996, p. 69), afirma que: 
“A qualidade de ser política é inerente a sua natureza. É impossível a neutralidade na educação (...). A educação 
não vira política por causa deste ou daquele educador. Ela é política”.
Educar está no compromisso com o outro, leva-lo a entender e se estabelecer enquanto autor de sua própria 
história. Freire não concordava com uma com uma educação neutra, devemos sempre extrair o melhor e o 
máximo de nossos alunos, e por isso que ele não inventou um método, não existe uma receita sistematizadora, 
ele criou uma ideologia, uma técnica educacional, uma intencionalidade voltada para o educar. A ideia central 
parte da premissa que a educação tem o papel transformador, portanto o educador , deve achar uma maneira de 
chegar até os seus educandos despertar-lhes o interessa fazer com que eles sejam atuante dentro de seus 
conhecimentos  conscientizar- se de que é ele o agente transformador da realidade, capaz de refletir criticamente 
sobre seu papel nos espaços sociais. Usando suas palavras:
 “Os educandos são convidados a pensar. Ser consciente não é, nesta hipótese, uma simples fórmula ou um mero 
‘slogan’. É a forma radical de ser dos seres humanos enquanto seres que, refazendo o mundo que não fizeram, 
fazem o seu mundo e neste fazer e refazer se refazem, são porque estão sendo”. (FREIRE, 1978, p. 23).
A visão de Freire e toda a base de ensino Freiriana sobre a Educação Popular não pode se restringe apenas a 
crítica, ela vem com o objetivo de formar cidadãos, permitir que eles sejam os donos de suas histórias.
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Iniciando este processo de sintetização de ideias a partir de toda a temática estudada começo com Freire disse 
certa vez: “a Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”.
O que claramente elucida a ideia da educação popular, atender a todas as camadas da população de maneira a 
iguala-las em aceso conhecimento, não sendo mão-de-obra apenas ou consumidor.

Sua pedagogia visa atender ao educando fortalecendo-o sobre quem ele é respeitando sua história e seus 
saberes.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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RESUMO Paulo Freire segue sendo um dos se não o maior  referencial para a educação mundial, mesmo frente 
as atuais transformações, após vasta pesquisa bibliográfica uma pequena síntese de alguns de seus principais 
marcos e ideologias segue de maneira sistematicamente sintetizada, assim como uma lista de suas principais 
obras que abordam a temática discutida na presente monografia, com ênfase na educação popular, que visa 
desfragmentar a concepção de conhecimento apenas para as grandes classes. A educação popular, através do 
ponto de vista Freiriano se dá através do processo de experimentação e dialogo a importante necessidade de se 
reconhecer e enquadrar a realidade do educando a sua necessidade de aprendizado, garantindo assim o máximo 
aproveitamento do mesmo.
Palavras-Chave: Paulo Freire, Educação Popular, globalização, práxis.
INTRODUÇÃO
Desde seu nascimento Paulo Reglus Neves Freire, em 19 de setembro de 1921, até a data presente, tendo sodo 
ele declarado em lei o Patrono da Educação Brasileira sua vida e obras seguem sendo o marco e referencial a 
tudo que se diz respeito a Educação Popular, tendo em vista sanar as defasagens educacionais encontradas na 
época e as novas que ainda surgiram, suas ideologias eram ao mesmo tempo visionarias e brutalmente realistas, 
utilizar-se do que se tem disponível para educar de maneira digna e de qualidade todos , especialmente aqueles 
que são deixados a margem social por não pertencerem a classe elitizada.
Mesmo após vários anos de sua morte, sua paixão pela liberdade humana e sua constante necessidade de  busca 
por uma educação emancipatória e libertadora, continuam sendo recriadas face dos novos desafios históricos 
trazidos pela globalização,  é necessário antes de mais nada reconhece-lo como um dos maiores educadores 
críticos provenientes do século XX, além de ser um importante referencial teórico para o pleno entendimento do 
papel da educação, educador, e educando no século XXI.
Suas ideias embora não tenho surgido a uma ou duas décadas perduram de maneira atemporal, o que torna ainda 
mais importante e significativa todas as suas contribuições para a educação, não apenas popular, mas de todos 
aqueles que buscam um processo educacional voltado a uma visão neoliberalista e não elitizada, seu espaço foi 
conquistado através de suas conquistas em vida, e seu legado perdurara enquanto a educação for voltada ao 
social ao ensinar ao letrar e acima de tudo ao humano.
Com toda uma visão neoliberal, através da qual a ideologia das multinacionais transformam o mundo em um 
grande supermercado, onde tudo se vende e se compra, onde somos vistos apenas como aquilo que compramos,  
Freire vem com o papel de desfragmentar e desestabilizar está visão através de uma imagem progressista, 
direcionando-os frente a visão que a educação é o caminho para uma educação que transforme a realidade social 
de cada educando.
Assim sendo, a partir da presente analise e síntese, que possamos elogiosamente acompanhar alguns dos 
principais marcos de Freire, educador, pessoa, entender e repensar nossa prática educativa e social.

  SITUANDO PAULO FREIRE EM SEU CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL
Paulo Freire natural Recife, local de extrema vulnerabilidade social, sendo conhecido como “epicentro nordestino 
de situação humana, social e política” (Jorge, 1981, p. 07).
Sendo a sua existência fundada no Recife as primeiras reflexões a respeito de sua ideologia já passam a se tornar 
mais claras, afinal, esta região é e sempre foi marcada pelo estigma de escassez e vulnerabilidade social. O 
mesmo foi alfabetizado por seus pais, à sombra da mangueira no quintal de sua casa este fato apenas é relevante 
pois uma de suas maiores obras leva este título, fixando a intencionalidade da importância do processo 
educacional desde a primeira idade, o espaço marca tanto quanto aquilo que lhes é ensinado. E derivou o título 
de uma de suas obras, “À sombra desta mangueira” Onde utilizando gravetos aprendeu então suas primeiras 
palavras.
  Após a devastadora crise econômica de 1929, teve sua primeira participação em uma experiência 
existencial enquanto oprimido pelo sistema vigente, tendo sido forçado a migrar para a cidade de Jaboatão dos 
Guararapes (PE). E foi, 

“nessa cidade interiorana, que ele passará fome e compreenderá, pelo sofrimento, o que seria a fome dos outros, 
não só qualitativamente, mas quantitativamente.” (Jorge, 1981, p. 8). 
Após anos consegue regressar para o Recife, conclui seus estudos e passa a lecionar Língua Portuguesa. Em 
1944 contraiu matrimonio com a também educadora Professora Elza Maria Costa Oliveira, e nesta mesma época 
esbarra em uma realidade que perdurara por uma busca de solução até o findar de seus dias: seu interesse pelos 
problemas da educação, e a criação de soluções facilmente aplicáveis a eles.
As formações de Freire abrangeram entre tantas especializações uma graduação em Direito, mesmo sem o pleno 
exercício, Ele preferiu dedicar-se a projetos educacionais. Foi diretor do setor de Educação e Cultura do SESI 
(Serviço Social da Indústria), e superintendente do mesmo Departamento (1946-1955). Nesta época com apoio e 
incentivo de sua esposa, passou a intencionalizar e alfabetizar adultos.
Até a década de 1960 o Nordeste, possuía uma média de mais de 60% de sua população, ou seja, mais de 15 
milhões de pessoas analfabetas, entre elas um percentual que trabalhavam nas proximidades do SESI, Freire e 
sua esposa passaram então a dedicar-se à alfabetização destes, através de uma metodologia diferenciada, sem 
cartilhas, livros, ou o engessamento do papel lousa caneta, pelo contrário era marcada pelo diálogo e pela 
dialogicidade com os educandos, visando priorizar o universo do vocabulário de cada região, Ensinando através 
da vivencia dos educandos , de suas contribuições de suas realidades.
Quando sua tese foi apresentada para a Universidade de Recife em 1959, foi intitulada como: “Educação e 
atualidade brasileira”, e Freire recebeu seu doutorado em Filosofia e História da Educação. Em 1961, ainda no 
Recife, participa da organização e elaboração de um método de educação voltado para a conscientização; e 
assim nasce o movimento “Cultura Popular”. Este movimento foi de tão larga escala, grandeza e utilidade de tal 
que pouco depois virou oficialmente um serviço de extensão cultural da Universidade de Recife, tendo Freire 
como seu diretor durante três anos. 
Em meados de 1963, ganhou destaque um dos maiores marcos da história da educação de jovens e adultos no 
Brasil, as primeiras experiências de alfabetização de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde uma equipe de 
profissionais pôde alfabetizar 300 trabalhadores em 45 dias. No que se refere a este marco, Souza aponta (2001) 
recorda:
 “era dirigido a pessoas adultas analfabetas cuja vocação era a de ensinar a “ler palavras”, aprendendo a ler de 
uma maneira crítica, criativa e autônoma o próprio mundo social que as gerou, e as fez serem como são e a 
dizerem, ou mentirem, o que dizem ou mentem.” (p. 13) 
Durante o governo Goulart a ideologia progressista de Freire passou a ser vista como empecilho o que trouxe à 
tona a discussão da educação de base brasileira, os militares incomodavam-se com o discurso encorajador de 
Freire e dos seus a “educação como prática de liberdade” ameaçava a Ditadura.
  Foi então que aconteceu o Golpe Militar, em 1964, onde Paulo Freire foi preso, por alfabetizar adultos e 
criar neles a consciência de seu papel político e social, além de seu trabalho na Campanha Nacional de Educação, 
abortada antes de nascer. Gadotti afirma que:
” A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização com um processo 
de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita quanto 
para a sua libertação fez dele um dos primeiros brasileiros a serem exilados” (2001 p. 26)
Sobre sua prisão, Jorge (1981, p. 13) afirma:
 “Com o advento da revolução de 1964, Paulo Freire não pode continuar o trabalho ao qual se dedicara. Foi 
instaurado um processo policial militar contra ele. Acusações e mais acusações pairavam ameaçadoras sobre 
sua cabeça: subversivo! traidor do povo brasileiro e de Cristo! Seu método pedagógico era comparado aos de 
Stalin, Hitler, Perón e Mussolini. E não faltaram aqueles que o acusavam de pretender bolchevizar o Brasil.” 

Freire foi então exilado na Embaixada Boliviana. Quando se contavam quinze dias de sua chegada lá , ocorreu um 
golpe político que o obrigou a ir para o Chile, junto a sua família, a Igreja Católica interviu de maneira veemente 
para que o mesmo não fosse executado, sua estada  no Chile foi deveras produtivo, pois, além de magistrar-se 
na Universidade de Quito, assessorou famosos projetos de alfabetização do governo de Eduardo Frei, participou 
da criação oficial, em 1965, do Departamento de Planificação para a Educação de Adultos e recebeu a honra de 
ser nomeado pela UNESCO como  “expert” em questões de educação, foi neste mesmo período que escreveu 
seus best-sellers, Educação como prática de liberdade e Pedagogia do Oprimido.

O PENSAMENTO DE PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO POPULAR 
Entende-se pelo conceito de Educação Popular aquela que se constrói de forma unificada e comprometida, com 
a participação popular, e possui seus alicerces nos valores de comunidade e diálogo, referenciada na realidade, 
partindo do povo, para o povo e atendendo suas necessidades, considerando-os enquanto seres históricos e 
sociais. 
Seu ponto de partida é a vivência histórica do indivíduo, seu cotidiano, sua cultura, buscando um conhecimento 
que assume papel de transformação social.  Segundo Brandão (1986, p. 26):
 ” Um saber da comunidade torna-se o saber das frações (classes, grupos, povos, tribos) subalternas da 
sociedade desigual. Em um primeiro longínquo sentido, as formas imersas ou não em outras práticas sociais, 
através das quais o saber das classes populares ou das comunidades sem classes é transferido entre grupos ou 
pessoas, são a sua educação popular.”
 Ainda de acordo com Brandão (2002, p.141-142):
 “A educação popular foi e prossegue sendo uma sequência de ideias e de propostas de um estilo de educação 
em que tais vínculos são reestabelecidos em diferentes momentos da história, tendo como foco de sua vocação 
um compromisso de ida – e – volta nas relações pedagógicas de teor político realizadas através de um trabalho 
cultural estendido a sujeitos das classes populares compreendidos como não beneficiários tardios de um 
“serviço”, mas como protagonistas emergentes de um “processo”. “
A visão de Freire sobre a Educação Popular a compreende como processo, tendo o ser humano como único 

ciente de seu inacabamento, e que tal saber o conduz à aprendizagem, para possuir o que lhe falta, conhecer-se 
e conhecer o mundo que o cerca. 
A ideia geral deste tipo de educação é a práxis a liberação do indivíduo oprimido das mãos de seu opressor 
através da importante ferramenta do conhecimento, quando se capacita e cria uma visão crítica e reflexiva o 
cidadão se toma menos manipulável, a consciência sobre quem é seus direitos e deveres além de seu papel 
social são de extrema representatividade neste tipo de educação.
A ideia central se desenvolve da perspectiva de uma educação que permita e possibilite a libertação do “oprimido 
que hospeda o opressor” (Freire, 1987, p.17), por meio do movimento de cultura popular. Sua práxis é 
incorporada por grupos de educadores, militantes e trabalhadores dos movimentos populares, quem tem como 
objetivo permitir-lhes se vislumbrar dentro do caráter educacional, não a educação padrão, mas uma atrativa que 
se adeque a sua realidade e ao grupo ao qual pertence.
 Segundo o próprio, a definiu da seguinte maneira:
“Entendo a educação popular como o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares; 
capacitação científica e técnica. Entendo que esse esforço não se esquece, que é preciso poder, ou seja, é 
preciso transformar essa organização do poder burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro 
jeito.” (Freire,1999, p.19)  
 Sendo reafirmado por Jorge: 
“para que estes se libertassem, o processo libertador não poderia ser realizado por homens alheios às condições 
dos oprimidos; os sujeitos da libertação tinham que ser aqueles mesmos homens que viviam a dramaticidade da 
opressão; somente quando eles se tornassem sujeitos do próprio processo de libertador, então a libertação seria 
uma realidade histórica.” (JORGE, 1981, p. 26)
Sua colocação na frase:  "Minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro", somos tão livres quanto 
o outro, o ato de empatia também é um ato de educar, também deve ser discutido, contextualizado e aplicado. E 
nesta vertente, o que diretamente vai de encontro opositora as propostas neoliberalistas, que tem uma visão 
basicamente financeira sobre tudo.
A superação desta educação neoliberal, com diálogo inexistente e de criticidade nula, a educação libertadora tem 
como desafio central a humanização da educação. Com o objetivo de confrontar a educação burguesa é 
necessário que as classes menos favorecidas estejam e ascensão e qual a maneira de se atingir isso se não 
através do conhecimento?
Exatamente por isso o carro de frente desta ideologia educacional é  o combate ao analfabetismo, a garantia de 
acesso à leitura e à escrita para a conquista de seus objetivos.
É necessário porem entender que o entendimento deve ir além de apenas o ensinar a ler e escrever é necessário, 
letrar criar a concepção de cidadania direitos e deveres, seu papel social.
O dialogo também é veementemente defendido pessoas críticas, sabem aquilo que lhes é devido e sempre 
buscam por mais, este mais é exatamente o objetivo central, alcançar a dialogicidade, afinal, o homem 
relaciona-se através do diálogo, sendo este o elo que o liga a realidade existente e estabelece a conexão para com 
os demais que o cercam, o diálogo não pode jamais ser banalizado, ou não ser visto como uma forma de educar, 
letrar, alfabetizar.
A libertação do sujeito é fundamental para a educação social para o conceito de educação libertadora, é 
necessário entender que qualquer educando possui uma contribuição valida e agregadora dentro de seus 
conhecimentos, independentemente de estarem ou não diretamente ligados a concepção de educação comum. É 
através dela que se possibilitará a transformação do homem. Fazer com que os oprimidos vislumbrem sua 
situação e se apercebam de quem são seus opressores é a ferramenta mais importante para capacita-los para 
suas lutas, criar neles uma postura crítica para lidar com as suas realidades, além de todo um processo de auto 
crítica tão importante quanto qualquer outro aspecto base da educação.
“O educador e o povo se tornam conscientes apenas através do ato dialético a reflexão crítica sobre a ação 
anterior e a que se seguira no processo de luta” (FREIRE, 1980, pp. 109-110).  
A política é uma constante em todo o Trabalho de Freire uma de suas colocações mais marcantes em Pedagogia 
da Autonomia (1996, p. 69), afirma que: 
“A qualidade de ser política é inerente a sua natureza. É impossível a neutralidade na educação (...). A educação 
não vira política por causa deste ou daquele educador. Ela é política”.
Educar está no compromisso com o outro, leva-lo a entender e se estabelecer enquanto autor de sua própria 
história. Freire não concordava com uma com uma educação neutra, devemos sempre extrair o melhor e o 
máximo de nossos alunos, e por isso que ele não inventou um método, não existe uma receita sistematizadora, 
ele criou uma ideologia, uma técnica educacional, uma intencionalidade voltada para o educar. A ideia central 
parte da premissa que a educação tem o papel transformador, portanto o educador , deve achar uma maneira de 
chegar até os seus educandos despertar-lhes o interessa fazer com que eles sejam atuante dentro de seus 
conhecimentos  conscientizar- se de que é ele o agente transformador da realidade, capaz de refletir criticamente 
sobre seu papel nos espaços sociais. Usando suas palavras:
 “Os educandos são convidados a pensar. Ser consciente não é, nesta hipótese, uma simples fórmula ou um mero 
‘slogan’. É a forma radical de ser dos seres humanos enquanto seres que, refazendo o mundo que não fizeram, 
fazem o seu mundo e neste fazer e refazer se refazem, são porque estão sendo”. (FREIRE, 1978, p. 23).
A visão de Freire e toda a base de ensino Freiriana sobre a Educação Popular não pode se restringe apenas a 
crítica, ela vem com o objetivo de formar cidadãos, permitir que eles sejam os donos de suas histórias.
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Iniciando este processo de sintetização de ideias a partir de toda a temática estudada começo com Freire disse 
certa vez: “a Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”.
O que claramente elucida a ideia da educação popular, atender a todas as camadas da população de maneira a 
iguala-las em aceso conhecimento, não sendo mão-de-obra apenas ou consumidor.

Sua pedagogia visa atender ao educando fortalecendo-o sobre quem ele é respeitando sua história e seus 
saberes.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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RESUMO Paulo Freire segue sendo um dos se não o maior  referencial para a educação mundial, mesmo frente 
as atuais transformações, após vasta pesquisa bibliográfica uma pequena síntese de alguns de seus principais 
marcos e ideologias segue de maneira sistematicamente sintetizada, assim como uma lista de suas principais 
obras que abordam a temática discutida na presente monografia, com ênfase na educação popular, que visa 
desfragmentar a concepção de conhecimento apenas para as grandes classes. A educação popular, através do 
ponto de vista Freiriano se dá através do processo de experimentação e dialogo a importante necessidade de se 
reconhecer e enquadrar a realidade do educando a sua necessidade de aprendizado, garantindo assim o máximo 
aproveitamento do mesmo.
Palavras-Chave: Paulo Freire, Educação Popular, globalização, práxis.
INTRODUÇÃO
Desde seu nascimento Paulo Reglus Neves Freire, em 19 de setembro de 1921, até a data presente, tendo sodo 
ele declarado em lei o Patrono da Educação Brasileira sua vida e obras seguem sendo o marco e referencial a 
tudo que se diz respeito a Educação Popular, tendo em vista sanar as defasagens educacionais encontradas na 
época e as novas que ainda surgiram, suas ideologias eram ao mesmo tempo visionarias e brutalmente realistas, 
utilizar-se do que se tem disponível para educar de maneira digna e de qualidade todos , especialmente aqueles 
que são deixados a margem social por não pertencerem a classe elitizada.
Mesmo após vários anos de sua morte, sua paixão pela liberdade humana e sua constante necessidade de  busca 
por uma educação emancipatória e libertadora, continuam sendo recriadas face dos novos desafios históricos 
trazidos pela globalização,  é necessário antes de mais nada reconhece-lo como um dos maiores educadores 
críticos provenientes do século XX, além de ser um importante referencial teórico para o pleno entendimento do 
papel da educação, educador, e educando no século XXI.
Suas ideias embora não tenho surgido a uma ou duas décadas perduram de maneira atemporal, o que torna ainda 
mais importante e significativa todas as suas contribuições para a educação, não apenas popular, mas de todos 
aqueles que buscam um processo educacional voltado a uma visão neoliberalista e não elitizada, seu espaço foi 
conquistado através de suas conquistas em vida, e seu legado perdurara enquanto a educação for voltada ao 
social ao ensinar ao letrar e acima de tudo ao humano.
Com toda uma visão neoliberal, através da qual a ideologia das multinacionais transformam o mundo em um 
grande supermercado, onde tudo se vende e se compra, onde somos vistos apenas como aquilo que compramos,  
Freire vem com o papel de desfragmentar e desestabilizar está visão através de uma imagem progressista, 
direcionando-os frente a visão que a educação é o caminho para uma educação que transforme a realidade social 
de cada educando.
Assim sendo, a partir da presente analise e síntese, que possamos elogiosamente acompanhar alguns dos 
principais marcos de Freire, educador, pessoa, entender e repensar nossa prática educativa e social.

  SITUANDO PAULO FREIRE EM SEU CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL
Paulo Freire natural Recife, local de extrema vulnerabilidade social, sendo conhecido como “epicentro nordestino 
de situação humana, social e política” (Jorge, 1981, p. 07).
Sendo a sua existência fundada no Recife as primeiras reflexões a respeito de sua ideologia já passam a se tornar 
mais claras, afinal, esta região é e sempre foi marcada pelo estigma de escassez e vulnerabilidade social. O 
mesmo foi alfabetizado por seus pais, à sombra da mangueira no quintal de sua casa este fato apenas é relevante 
pois uma de suas maiores obras leva este título, fixando a intencionalidade da importância do processo 
educacional desde a primeira idade, o espaço marca tanto quanto aquilo que lhes é ensinado. E derivou o título 
de uma de suas obras, “À sombra desta mangueira” Onde utilizando gravetos aprendeu então suas primeiras 
palavras.
  Após a devastadora crise econômica de 1929, teve sua primeira participação em uma experiência 
existencial enquanto oprimido pelo sistema vigente, tendo sido forçado a migrar para a cidade de Jaboatão dos 
Guararapes (PE). E foi, 

“nessa cidade interiorana, que ele passará fome e compreenderá, pelo sofrimento, o que seria a fome dos outros, 
não só qualitativamente, mas quantitativamente.” (Jorge, 1981, p. 8). 
Após anos consegue regressar para o Recife, conclui seus estudos e passa a lecionar Língua Portuguesa. Em 
1944 contraiu matrimonio com a também educadora Professora Elza Maria Costa Oliveira, e nesta mesma época 
esbarra em uma realidade que perdurara por uma busca de solução até o findar de seus dias: seu interesse pelos 
problemas da educação, e a criação de soluções facilmente aplicáveis a eles.
As formações de Freire abrangeram entre tantas especializações uma graduação em Direito, mesmo sem o pleno 
exercício, Ele preferiu dedicar-se a projetos educacionais. Foi diretor do setor de Educação e Cultura do SESI 
(Serviço Social da Indústria), e superintendente do mesmo Departamento (1946-1955). Nesta época com apoio e 
incentivo de sua esposa, passou a intencionalizar e alfabetizar adultos.
Até a década de 1960 o Nordeste, possuía uma média de mais de 60% de sua população, ou seja, mais de 15 
milhões de pessoas analfabetas, entre elas um percentual que trabalhavam nas proximidades do SESI, Freire e 
sua esposa passaram então a dedicar-se à alfabetização destes, através de uma metodologia diferenciada, sem 
cartilhas, livros, ou o engessamento do papel lousa caneta, pelo contrário era marcada pelo diálogo e pela 
dialogicidade com os educandos, visando priorizar o universo do vocabulário de cada região, Ensinando através 
da vivencia dos educandos , de suas contribuições de suas realidades.
Quando sua tese foi apresentada para a Universidade de Recife em 1959, foi intitulada como: “Educação e 
atualidade brasileira”, e Freire recebeu seu doutorado em Filosofia e História da Educação. Em 1961, ainda no 
Recife, participa da organização e elaboração de um método de educação voltado para a conscientização; e 
assim nasce o movimento “Cultura Popular”. Este movimento foi de tão larga escala, grandeza e utilidade de tal 
que pouco depois virou oficialmente um serviço de extensão cultural da Universidade de Recife, tendo Freire 
como seu diretor durante três anos. 
Em meados de 1963, ganhou destaque um dos maiores marcos da história da educação de jovens e adultos no 
Brasil, as primeiras experiências de alfabetização de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde uma equipe de 
profissionais pôde alfabetizar 300 trabalhadores em 45 dias. No que se refere a este marco, Souza aponta (2001) 
recorda:
 “era dirigido a pessoas adultas analfabetas cuja vocação era a de ensinar a “ler palavras”, aprendendo a ler de 
uma maneira crítica, criativa e autônoma o próprio mundo social que as gerou, e as fez serem como são e a 
dizerem, ou mentirem, o que dizem ou mentem.” (p. 13) 
Durante o governo Goulart a ideologia progressista de Freire passou a ser vista como empecilho o que trouxe à 
tona a discussão da educação de base brasileira, os militares incomodavam-se com o discurso encorajador de 
Freire e dos seus a “educação como prática de liberdade” ameaçava a Ditadura.
  Foi então que aconteceu o Golpe Militar, em 1964, onde Paulo Freire foi preso, por alfabetizar adultos e 
criar neles a consciência de seu papel político e social, além de seu trabalho na Campanha Nacional de Educação, 
abortada antes de nascer. Gadotti afirma que:
” A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização com um processo 
de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita quanto 
para a sua libertação fez dele um dos primeiros brasileiros a serem exilados” (2001 p. 26)
Sobre sua prisão, Jorge (1981, p. 13) afirma:
 “Com o advento da revolução de 1964, Paulo Freire não pode continuar o trabalho ao qual se dedicara. Foi 
instaurado um processo policial militar contra ele. Acusações e mais acusações pairavam ameaçadoras sobre 
sua cabeça: subversivo! traidor do povo brasileiro e de Cristo! Seu método pedagógico era comparado aos de 
Stalin, Hitler, Perón e Mussolini. E não faltaram aqueles que o acusavam de pretender bolchevizar o Brasil.” 

Freire foi então exilado na Embaixada Boliviana. Quando se contavam quinze dias de sua chegada lá , ocorreu um 
golpe político que o obrigou a ir para o Chile, junto a sua família, a Igreja Católica interviu de maneira veemente 
para que o mesmo não fosse executado, sua estada  no Chile foi deveras produtivo, pois, além de magistrar-se 
na Universidade de Quito, assessorou famosos projetos de alfabetização do governo de Eduardo Frei, participou 
da criação oficial, em 1965, do Departamento de Planificação para a Educação de Adultos e recebeu a honra de 
ser nomeado pela UNESCO como  “expert” em questões de educação, foi neste mesmo período que escreveu 
seus best-sellers, Educação como prática de liberdade e Pedagogia do Oprimido.

O PENSAMENTO DE PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO POPULAR 
Entende-se pelo conceito de Educação Popular aquela que se constrói de forma unificada e comprometida, com 
a participação popular, e possui seus alicerces nos valores de comunidade e diálogo, referenciada na realidade, 
partindo do povo, para o povo e atendendo suas necessidades, considerando-os enquanto seres históricos e 
sociais. 
Seu ponto de partida é a vivência histórica do indivíduo, seu cotidiano, sua cultura, buscando um conhecimento 
que assume papel de transformação social.  Segundo Brandão (1986, p. 26):
 ” Um saber da comunidade torna-se o saber das frações (classes, grupos, povos, tribos) subalternas da 
sociedade desigual. Em um primeiro longínquo sentido, as formas imersas ou não em outras práticas sociais, 
através das quais o saber das classes populares ou das comunidades sem classes é transferido entre grupos ou 
pessoas, são a sua educação popular.”
 Ainda de acordo com Brandão (2002, p.141-142):
 “A educação popular foi e prossegue sendo uma sequência de ideias e de propostas de um estilo de educação 
em que tais vínculos são reestabelecidos em diferentes momentos da história, tendo como foco de sua vocação 
um compromisso de ida – e – volta nas relações pedagógicas de teor político realizadas através de um trabalho 
cultural estendido a sujeitos das classes populares compreendidos como não beneficiários tardios de um 
“serviço”, mas como protagonistas emergentes de um “processo”. “
A visão de Freire sobre a Educação Popular a compreende como processo, tendo o ser humano como único 

ciente de seu inacabamento, e que tal saber o conduz à aprendizagem, para possuir o que lhe falta, conhecer-se 
e conhecer o mundo que o cerca. 
A ideia geral deste tipo de educação é a práxis a liberação do indivíduo oprimido das mãos de seu opressor 
através da importante ferramenta do conhecimento, quando se capacita e cria uma visão crítica e reflexiva o 
cidadão se toma menos manipulável, a consciência sobre quem é seus direitos e deveres além de seu papel 
social são de extrema representatividade neste tipo de educação.
A ideia central se desenvolve da perspectiva de uma educação que permita e possibilite a libertação do “oprimido 
que hospeda o opressor” (Freire, 1987, p.17), por meio do movimento de cultura popular. Sua práxis é 
incorporada por grupos de educadores, militantes e trabalhadores dos movimentos populares, quem tem como 
objetivo permitir-lhes se vislumbrar dentro do caráter educacional, não a educação padrão, mas uma atrativa que 
se adeque a sua realidade e ao grupo ao qual pertence.
 Segundo o próprio, a definiu da seguinte maneira:
“Entendo a educação popular como o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares; 
capacitação científica e técnica. Entendo que esse esforço não se esquece, que é preciso poder, ou seja, é 
preciso transformar essa organização do poder burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro 
jeito.” (Freire,1999, p.19)  
 Sendo reafirmado por Jorge: 
“para que estes se libertassem, o processo libertador não poderia ser realizado por homens alheios às condições 
dos oprimidos; os sujeitos da libertação tinham que ser aqueles mesmos homens que viviam a dramaticidade da 
opressão; somente quando eles se tornassem sujeitos do próprio processo de libertador, então a libertação seria 
uma realidade histórica.” (JORGE, 1981, p. 26)
Sua colocação na frase:  "Minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro", somos tão livres quanto 
o outro, o ato de empatia também é um ato de educar, também deve ser discutido, contextualizado e aplicado. E 
nesta vertente, o que diretamente vai de encontro opositora as propostas neoliberalistas, que tem uma visão 
basicamente financeira sobre tudo.
A superação desta educação neoliberal, com diálogo inexistente e de criticidade nula, a educação libertadora tem 
como desafio central a humanização da educação. Com o objetivo de confrontar a educação burguesa é 
necessário que as classes menos favorecidas estejam e ascensão e qual a maneira de se atingir isso se não 
através do conhecimento?
Exatamente por isso o carro de frente desta ideologia educacional é  o combate ao analfabetismo, a garantia de 
acesso à leitura e à escrita para a conquista de seus objetivos.
É necessário porem entender que o entendimento deve ir além de apenas o ensinar a ler e escrever é necessário, 
letrar criar a concepção de cidadania direitos e deveres, seu papel social.
O dialogo também é veementemente defendido pessoas críticas, sabem aquilo que lhes é devido e sempre 
buscam por mais, este mais é exatamente o objetivo central, alcançar a dialogicidade, afinal, o homem 
relaciona-se através do diálogo, sendo este o elo que o liga a realidade existente e estabelece a conexão para com 
os demais que o cercam, o diálogo não pode jamais ser banalizado, ou não ser visto como uma forma de educar, 
letrar, alfabetizar.
A libertação do sujeito é fundamental para a educação social para o conceito de educação libertadora, é 
necessário entender que qualquer educando possui uma contribuição valida e agregadora dentro de seus 
conhecimentos, independentemente de estarem ou não diretamente ligados a concepção de educação comum. É 
através dela que se possibilitará a transformação do homem. Fazer com que os oprimidos vislumbrem sua 
situação e se apercebam de quem são seus opressores é a ferramenta mais importante para capacita-los para 
suas lutas, criar neles uma postura crítica para lidar com as suas realidades, além de todo um processo de auto 
crítica tão importante quanto qualquer outro aspecto base da educação.
“O educador e o povo se tornam conscientes apenas através do ato dialético a reflexão crítica sobre a ação 
anterior e a que se seguira no processo de luta” (FREIRE, 1980, pp. 109-110).  
A política é uma constante em todo o Trabalho de Freire uma de suas colocações mais marcantes em Pedagogia 
da Autonomia (1996, p. 69), afirma que: 
“A qualidade de ser política é inerente a sua natureza. É impossível a neutralidade na educação (...). A educação 
não vira política por causa deste ou daquele educador. Ela é política”.
Educar está no compromisso com o outro, leva-lo a entender e se estabelecer enquanto autor de sua própria 
história. Freire não concordava com uma com uma educação neutra, devemos sempre extrair o melhor e o 
máximo de nossos alunos, e por isso que ele não inventou um método, não existe uma receita sistematizadora, 
ele criou uma ideologia, uma técnica educacional, uma intencionalidade voltada para o educar. A ideia central 
parte da premissa que a educação tem o papel transformador, portanto o educador , deve achar uma maneira de 
chegar até os seus educandos despertar-lhes o interessa fazer com que eles sejam atuante dentro de seus 
conhecimentos  conscientizar- se de que é ele o agente transformador da realidade, capaz de refletir criticamente 
sobre seu papel nos espaços sociais. Usando suas palavras:
 “Os educandos são convidados a pensar. Ser consciente não é, nesta hipótese, uma simples fórmula ou um mero 
‘slogan’. É a forma radical de ser dos seres humanos enquanto seres que, refazendo o mundo que não fizeram, 
fazem o seu mundo e neste fazer e refazer se refazem, são porque estão sendo”. (FREIRE, 1978, p. 23).
A visão de Freire e toda a base de ensino Freiriana sobre a Educação Popular não pode se restringe apenas a 
crítica, ela vem com o objetivo de formar cidadãos, permitir que eles sejam os donos de suas histórias.
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Iniciando este processo de sintetização de ideias a partir de toda a temática estudada começo com Freire disse 
certa vez: “a Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”.
O que claramente elucida a ideia da educação popular, atender a todas as camadas da população de maneira a 
iguala-las em aceso conhecimento, não sendo mão-de-obra apenas ou consumidor.

Sua pedagogia visa atender ao educando fortalecendo-o sobre quem ele é respeitando sua história e seus 
saberes.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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RESUMO Paulo Freire segue sendo um dos se não o maior  referencial para a educação mundial, mesmo frente 
as atuais transformações, após vasta pesquisa bibliográfica uma pequena síntese de alguns de seus principais 
marcos e ideologias segue de maneira sistematicamente sintetizada, assim como uma lista de suas principais 
obras que abordam a temática discutida na presente monografia, com ênfase na educação popular, que visa 
desfragmentar a concepção de conhecimento apenas para as grandes classes. A educação popular, através do 
ponto de vista Freiriano se dá através do processo de experimentação e dialogo a importante necessidade de se 
reconhecer e enquadrar a realidade do educando a sua necessidade de aprendizado, garantindo assim o máximo 
aproveitamento do mesmo.
Palavras-Chave: Paulo Freire, Educação Popular, globalização, práxis.
INTRODUÇÃO
Desde seu nascimento Paulo Reglus Neves Freire, em 19 de setembro de 1921, até a data presente, tendo sodo 
ele declarado em lei o Patrono da Educação Brasileira sua vida e obras seguem sendo o marco e referencial a 
tudo que se diz respeito a Educação Popular, tendo em vista sanar as defasagens educacionais encontradas na 
época e as novas que ainda surgiram, suas ideologias eram ao mesmo tempo visionarias e brutalmente realistas, 
utilizar-se do que se tem disponível para educar de maneira digna e de qualidade todos , especialmente aqueles 
que são deixados a margem social por não pertencerem a classe elitizada.
Mesmo após vários anos de sua morte, sua paixão pela liberdade humana e sua constante necessidade de  busca 
por uma educação emancipatória e libertadora, continuam sendo recriadas face dos novos desafios históricos 
trazidos pela globalização,  é necessário antes de mais nada reconhece-lo como um dos maiores educadores 
críticos provenientes do século XX, além de ser um importante referencial teórico para o pleno entendimento do 
papel da educação, educador, e educando no século XXI.
Suas ideias embora não tenho surgido a uma ou duas décadas perduram de maneira atemporal, o que torna ainda 
mais importante e significativa todas as suas contribuições para a educação, não apenas popular, mas de todos 
aqueles que buscam um processo educacional voltado a uma visão neoliberalista e não elitizada, seu espaço foi 
conquistado através de suas conquistas em vida, e seu legado perdurara enquanto a educação for voltada ao 
social ao ensinar ao letrar e acima de tudo ao humano.
Com toda uma visão neoliberal, através da qual a ideologia das multinacionais transformam o mundo em um 
grande supermercado, onde tudo se vende e se compra, onde somos vistos apenas como aquilo que compramos,  
Freire vem com o papel de desfragmentar e desestabilizar está visão através de uma imagem progressista, 
direcionando-os frente a visão que a educação é o caminho para uma educação que transforme a realidade social 
de cada educando.
Assim sendo, a partir da presente analise e síntese, que possamos elogiosamente acompanhar alguns dos 
principais marcos de Freire, educador, pessoa, entender e repensar nossa prática educativa e social.

  SITUANDO PAULO FREIRE EM SEU CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL
Paulo Freire natural Recife, local de extrema vulnerabilidade social, sendo conhecido como “epicentro nordestino 
de situação humana, social e política” (Jorge, 1981, p. 07).
Sendo a sua existência fundada no Recife as primeiras reflexões a respeito de sua ideologia já passam a se tornar 
mais claras, afinal, esta região é e sempre foi marcada pelo estigma de escassez e vulnerabilidade social. O 
mesmo foi alfabetizado por seus pais, à sombra da mangueira no quintal de sua casa este fato apenas é relevante 
pois uma de suas maiores obras leva este título, fixando a intencionalidade da importância do processo 
educacional desde a primeira idade, o espaço marca tanto quanto aquilo que lhes é ensinado. E derivou o título 
de uma de suas obras, “À sombra desta mangueira” Onde utilizando gravetos aprendeu então suas primeiras 
palavras.
  Após a devastadora crise econômica de 1929, teve sua primeira participação em uma experiência 
existencial enquanto oprimido pelo sistema vigente, tendo sido forçado a migrar para a cidade de Jaboatão dos 
Guararapes (PE). E foi, 

“nessa cidade interiorana, que ele passará fome e compreenderá, pelo sofrimento, o que seria a fome dos outros, 
não só qualitativamente, mas quantitativamente.” (Jorge, 1981, p. 8). 
Após anos consegue regressar para o Recife, conclui seus estudos e passa a lecionar Língua Portuguesa. Em 
1944 contraiu matrimonio com a também educadora Professora Elza Maria Costa Oliveira, e nesta mesma época 
esbarra em uma realidade que perdurara por uma busca de solução até o findar de seus dias: seu interesse pelos 
problemas da educação, e a criação de soluções facilmente aplicáveis a eles.
As formações de Freire abrangeram entre tantas especializações uma graduação em Direito, mesmo sem o pleno 
exercício, Ele preferiu dedicar-se a projetos educacionais. Foi diretor do setor de Educação e Cultura do SESI 
(Serviço Social da Indústria), e superintendente do mesmo Departamento (1946-1955). Nesta época com apoio e 
incentivo de sua esposa, passou a intencionalizar e alfabetizar adultos.
Até a década de 1960 o Nordeste, possuía uma média de mais de 60% de sua população, ou seja, mais de 15 
milhões de pessoas analfabetas, entre elas um percentual que trabalhavam nas proximidades do SESI, Freire e 
sua esposa passaram então a dedicar-se à alfabetização destes, através de uma metodologia diferenciada, sem 
cartilhas, livros, ou o engessamento do papel lousa caneta, pelo contrário era marcada pelo diálogo e pela 
dialogicidade com os educandos, visando priorizar o universo do vocabulário de cada região, Ensinando através 
da vivencia dos educandos , de suas contribuições de suas realidades.
Quando sua tese foi apresentada para a Universidade de Recife em 1959, foi intitulada como: “Educação e 
atualidade brasileira”, e Freire recebeu seu doutorado em Filosofia e História da Educação. Em 1961, ainda no 
Recife, participa da organização e elaboração de um método de educação voltado para a conscientização; e 
assim nasce o movimento “Cultura Popular”. Este movimento foi de tão larga escala, grandeza e utilidade de tal 
que pouco depois virou oficialmente um serviço de extensão cultural da Universidade de Recife, tendo Freire 
como seu diretor durante três anos. 
Em meados de 1963, ganhou destaque um dos maiores marcos da história da educação de jovens e adultos no 
Brasil, as primeiras experiências de alfabetização de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde uma equipe de 
profissionais pôde alfabetizar 300 trabalhadores em 45 dias. No que se refere a este marco, Souza aponta (2001) 
recorda:
 “era dirigido a pessoas adultas analfabetas cuja vocação era a de ensinar a “ler palavras”, aprendendo a ler de 
uma maneira crítica, criativa e autônoma o próprio mundo social que as gerou, e as fez serem como são e a 
dizerem, ou mentirem, o que dizem ou mentem.” (p. 13) 
Durante o governo Goulart a ideologia progressista de Freire passou a ser vista como empecilho o que trouxe à 
tona a discussão da educação de base brasileira, os militares incomodavam-se com o discurso encorajador de 
Freire e dos seus a “educação como prática de liberdade” ameaçava a Ditadura.
  Foi então que aconteceu o Golpe Militar, em 1964, onde Paulo Freire foi preso, por alfabetizar adultos e 
criar neles a consciência de seu papel político e social, além de seu trabalho na Campanha Nacional de Educação, 
abortada antes de nascer. Gadotti afirma que:
” A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização com um processo 
de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita quanto 
para a sua libertação fez dele um dos primeiros brasileiros a serem exilados” (2001 p. 26)
Sobre sua prisão, Jorge (1981, p. 13) afirma:
 “Com o advento da revolução de 1964, Paulo Freire não pode continuar o trabalho ao qual se dedicara. Foi 
instaurado um processo policial militar contra ele. Acusações e mais acusações pairavam ameaçadoras sobre 
sua cabeça: subversivo! traidor do povo brasileiro e de Cristo! Seu método pedagógico era comparado aos de 
Stalin, Hitler, Perón e Mussolini. E não faltaram aqueles que o acusavam de pretender bolchevizar o Brasil.” 

Freire foi então exilado na Embaixada Boliviana. Quando se contavam quinze dias de sua chegada lá , ocorreu um 
golpe político que o obrigou a ir para o Chile, junto a sua família, a Igreja Católica interviu de maneira veemente 
para que o mesmo não fosse executado, sua estada  no Chile foi deveras produtivo, pois, além de magistrar-se 
na Universidade de Quito, assessorou famosos projetos de alfabetização do governo de Eduardo Frei, participou 
da criação oficial, em 1965, do Departamento de Planificação para a Educação de Adultos e recebeu a honra de 
ser nomeado pela UNESCO como  “expert” em questões de educação, foi neste mesmo período que escreveu 
seus best-sellers, Educação como prática de liberdade e Pedagogia do Oprimido.

O PENSAMENTO DE PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO POPULAR 
Entende-se pelo conceito de Educação Popular aquela que se constrói de forma unificada e comprometida, com 
a participação popular, e possui seus alicerces nos valores de comunidade e diálogo, referenciada na realidade, 
partindo do povo, para o povo e atendendo suas necessidades, considerando-os enquanto seres históricos e 
sociais. 
Seu ponto de partida é a vivência histórica do indivíduo, seu cotidiano, sua cultura, buscando um conhecimento 
que assume papel de transformação social.  Segundo Brandão (1986, p. 26):
 ” Um saber da comunidade torna-se o saber das frações (classes, grupos, povos, tribos) subalternas da 
sociedade desigual. Em um primeiro longínquo sentido, as formas imersas ou não em outras práticas sociais, 
através das quais o saber das classes populares ou das comunidades sem classes é transferido entre grupos ou 
pessoas, são a sua educação popular.”
 Ainda de acordo com Brandão (2002, p.141-142):
 “A educação popular foi e prossegue sendo uma sequência de ideias e de propostas de um estilo de educação 
em que tais vínculos são reestabelecidos em diferentes momentos da história, tendo como foco de sua vocação 
um compromisso de ida – e – volta nas relações pedagógicas de teor político realizadas através de um trabalho 
cultural estendido a sujeitos das classes populares compreendidos como não beneficiários tardios de um 
“serviço”, mas como protagonistas emergentes de um “processo”. “
A visão de Freire sobre a Educação Popular a compreende como processo, tendo o ser humano como único 

ciente de seu inacabamento, e que tal saber o conduz à aprendizagem, para possuir o que lhe falta, conhecer-se 
e conhecer o mundo que o cerca. 
A ideia geral deste tipo de educação é a práxis a liberação do indivíduo oprimido das mãos de seu opressor 
através da importante ferramenta do conhecimento, quando se capacita e cria uma visão crítica e reflexiva o 
cidadão se toma menos manipulável, a consciência sobre quem é seus direitos e deveres além de seu papel 
social são de extrema representatividade neste tipo de educação.
A ideia central se desenvolve da perspectiva de uma educação que permita e possibilite a libertação do “oprimido 
que hospeda o opressor” (Freire, 1987, p.17), por meio do movimento de cultura popular. Sua práxis é 
incorporada por grupos de educadores, militantes e trabalhadores dos movimentos populares, quem tem como 
objetivo permitir-lhes se vislumbrar dentro do caráter educacional, não a educação padrão, mas uma atrativa que 
se adeque a sua realidade e ao grupo ao qual pertence.
 Segundo o próprio, a definiu da seguinte maneira:
“Entendo a educação popular como o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares; 
capacitação científica e técnica. Entendo que esse esforço não se esquece, que é preciso poder, ou seja, é 
preciso transformar essa organização do poder burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro 
jeito.” (Freire,1999, p.19)  
 Sendo reafirmado por Jorge: 
“para que estes se libertassem, o processo libertador não poderia ser realizado por homens alheios às condições 
dos oprimidos; os sujeitos da libertação tinham que ser aqueles mesmos homens que viviam a dramaticidade da 
opressão; somente quando eles se tornassem sujeitos do próprio processo de libertador, então a libertação seria 
uma realidade histórica.” (JORGE, 1981, p. 26)
Sua colocação na frase:  "Minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro", somos tão livres quanto 
o outro, o ato de empatia também é um ato de educar, também deve ser discutido, contextualizado e aplicado. E 
nesta vertente, o que diretamente vai de encontro opositora as propostas neoliberalistas, que tem uma visão 
basicamente financeira sobre tudo.
A superação desta educação neoliberal, com diálogo inexistente e de criticidade nula, a educação libertadora tem 
como desafio central a humanização da educação. Com o objetivo de confrontar a educação burguesa é 
necessário que as classes menos favorecidas estejam e ascensão e qual a maneira de se atingir isso se não 
através do conhecimento?
Exatamente por isso o carro de frente desta ideologia educacional é  o combate ao analfabetismo, a garantia de 
acesso à leitura e à escrita para a conquista de seus objetivos.
É necessário porem entender que o entendimento deve ir além de apenas o ensinar a ler e escrever é necessário, 
letrar criar a concepção de cidadania direitos e deveres, seu papel social.
O dialogo também é veementemente defendido pessoas críticas, sabem aquilo que lhes é devido e sempre 
buscam por mais, este mais é exatamente o objetivo central, alcançar a dialogicidade, afinal, o homem 
relaciona-se através do diálogo, sendo este o elo que o liga a realidade existente e estabelece a conexão para com 
os demais que o cercam, o diálogo não pode jamais ser banalizado, ou não ser visto como uma forma de educar, 
letrar, alfabetizar.
A libertação do sujeito é fundamental para a educação social para o conceito de educação libertadora, é 
necessário entender que qualquer educando possui uma contribuição valida e agregadora dentro de seus 
conhecimentos, independentemente de estarem ou não diretamente ligados a concepção de educação comum. É 
através dela que se possibilitará a transformação do homem. Fazer com que os oprimidos vislumbrem sua 
situação e se apercebam de quem são seus opressores é a ferramenta mais importante para capacita-los para 
suas lutas, criar neles uma postura crítica para lidar com as suas realidades, além de todo um processo de auto 
crítica tão importante quanto qualquer outro aspecto base da educação.
“O educador e o povo se tornam conscientes apenas através do ato dialético a reflexão crítica sobre a ação 
anterior e a que se seguira no processo de luta” (FREIRE, 1980, pp. 109-110).  
A política é uma constante em todo o Trabalho de Freire uma de suas colocações mais marcantes em Pedagogia 
da Autonomia (1996, p. 69), afirma que: 
“A qualidade de ser política é inerente a sua natureza. É impossível a neutralidade na educação (...). A educação 
não vira política por causa deste ou daquele educador. Ela é política”.
Educar está no compromisso com o outro, leva-lo a entender e se estabelecer enquanto autor de sua própria 
história. Freire não concordava com uma com uma educação neutra, devemos sempre extrair o melhor e o 
máximo de nossos alunos, e por isso que ele não inventou um método, não existe uma receita sistematizadora, 
ele criou uma ideologia, uma técnica educacional, uma intencionalidade voltada para o educar. A ideia central 
parte da premissa que a educação tem o papel transformador, portanto o educador , deve achar uma maneira de 
chegar até os seus educandos despertar-lhes o interessa fazer com que eles sejam atuante dentro de seus 
conhecimentos  conscientizar- se de que é ele o agente transformador da realidade, capaz de refletir criticamente 
sobre seu papel nos espaços sociais. Usando suas palavras:
 “Os educandos são convidados a pensar. Ser consciente não é, nesta hipótese, uma simples fórmula ou um mero 
‘slogan’. É a forma radical de ser dos seres humanos enquanto seres que, refazendo o mundo que não fizeram, 
fazem o seu mundo e neste fazer e refazer se refazem, são porque estão sendo”. (FREIRE, 1978, p. 23).
A visão de Freire e toda a base de ensino Freiriana sobre a Educação Popular não pode se restringe apenas a 
crítica, ela vem com o objetivo de formar cidadãos, permitir que eles sejam os donos de suas histórias.
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Iniciando este processo de sintetização de ideias a partir de toda a temática estudada começo com Freire disse 
certa vez: “a Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”.
O que claramente elucida a ideia da educação popular, atender a todas as camadas da população de maneira a 
iguala-las em aceso conhecimento, não sendo mão-de-obra apenas ou consumidor.

Sua pedagogia visa atender ao educando fortalecendo-o sobre quem ele é respeitando sua história e seus 
saberes.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO

O trabalho a seguir tem como objetivo mostrar o significado da palavra inclusão: a escola e a educação inclusiva. 
A partir dessa compreensão apresentamos alguns aspectos sobre o tema “a inclusão no ambiente escolar”. 
Sabe-se que a inclusão tem percorrido vários caminhos, enfrentados grandes dificuldades, tais como despreparo 
profissional, espaços físicos inadequados, resistência de alguns professores em mudar suas práticas educativas 
e reivindicação de direitos iguais. Pode se concluir que, a importância de enfrentar as diferenças, sejam elas 
físicas, mentais, afetivas, socioculturais, preconceitos e dificuldades, envolvem educadores, família e a 
sociedade no período de desenvolvimento da criança para novas descobertas que sejam elas mais significativa.

Palavras-Chave: Inclusão; Escola; Dificuldades

INTRODUÇÃO

Como a Lei de acessibilidade n°10.098/00 é bem clara, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos 
e a escola deve organizar-se para atender aos alunos com necessidades especiais, porém como já sabemos 
algumas escolas não respeitam essa lei e acabam inserindo esses alunos ao invés de incluí-los.
Percebe-se que muitos professores não estão preparados para receber o aluno inclusivo, por medo do 
desconhecido, falta de preparo, interesse ou até mesmo por preconceito.
A escola tem a função de preparar o aluno para a sociedade, para o mundo lá fora, mas, a sociedade não está 
totalmente preparada para receber essas pessoas especiais, pois apesar dos dois estarem no caminho da 
inclusão, ainda é preciso quebrar alguns paradigmas e preconceitos.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (2010) informa que a deficiência ou retardo mental 
antigamente era um termo muito usado, porém atualmente o termo que passou a ser considerado o mais 
apropriado é deficiência intelectual.
Segundo Bagatini (1987), a deficiência intelectual pode ser adquirida no pré-natal, devido a anormalidades do 
desenvolvimento que acontecem o encéfalo, incluindo fatores hereditários, anormalidades cromossômicas, 
trissomias, anormalidades cromossômicas sexuais e retardo mental hereditário, infecções pré-natais como 
rubéola, toxoplasmose congênita, herpes, sífilis, febre amarela e enfermidades adquiridas na gestação como 
eclâmpsia, placenta prévia, desnutrição e infecções. Pode ser adquirida também no neonatal, por meio de parto 
prematuro, anoxia, traumas e hiperbilirrubinemia, já no pós-natal pode ser adquiridas por infecções como 
encefalite, traumatismo crânio-encefálico, privação ambiental e materna, fatores familiares, sociais, culturais e 
econômicos, além de anormalidades hormonais.
   Bagatini (1987) afirma que os sintomas mais visíveis são os distúrbios do desenvolvimento psicomotor e as 
dificuldades na adaptação na sociedade, o atraso psicomotor pode ser leve e passar despercebido pelos pais, 
sendo descoberto apenas na escola.  
 De acordo com Rossato e Leonardo (2011) as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de 
aprendizagem não são tidas como um problema diferenciado que possa se apresentar num determinado 
momento, ou como uma queixa escolar, mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da Educação 
Especial. Muitos caracterizam a deficiência intelectual como uma deficiência irreversível, e não pela existência de 
dificuldades de aprendizagem, ficando estas a cargo dos alunos do ensino regular. A partir destas concepções e 
relações com a deficiência são deixados de lado os conhecimentos científicos, haja vista que se parte do 

princípio de que esses alunos não têm condições de apropriar-se deles.
De acordo com a APAE (2010) a deficiência intelectual caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual inferior 
à média (QI), agregado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades, que ocorrem antes dos 
18 anos de idade. A pessoa tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras 
pessoas. Geralmente a pessoa com deficiência intelectual se comporta como se tivesse menos idade do que 
realmente tem. As causas são: alteração do desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, problemas no parto ou na vida após o nascimento, ou seja, podem acontecer nas três fases, pré-natal, 
peri-natal e pós-natal.
De acordo com Lima e Mendes (2011), a legislação nacional tem procurado oferecer aos alunos com deficiência 
possibilidades de prosseguimento em sua vida tanto acadêmica quanto profissional. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 sinaliza rumo ao acesso do aluno com necessidades educacionais 
especiais à escola comum e dedica o Capítulo V à Educação Especial, ratificando-a como um dever constitucional 
em três artigos (artigos 58, 59 e 60). No artigo 59 inciso II, essa Lei preconiza que os sistemas de ensino deverão 
assegurar a [...] terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 37).
Lima e Mendes (2011), afirmam que certificação da escolaridade do ensino fundamental da pessoa com 
deficiência intelectual por meio da terminalidade específica está prevista em Lei desde 1996 e que até o presente 
momento o que se constata é a incerteza sobre ela, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 
encaminhamento dessa questão. 
As três principais contribuições da escola na vida da criança com deficiência intelectual são: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. O fato de o AEE ter sido apontado como a 
principal contribuição da escola na vida dos filhos indica que os familiares pareceram percebê-lo como suporte 
terapêutico e sua concepção é que ele funcionava como reforço às atividades curriculares e auxiliava no 
comportamento do filho. Acho que se ele não tivesse esse ensino (AEE) ele não estaria conseguindo passar de 
ano. É um reforço, igual ao português e a matemática (LIMA e MENDES, 2011).

SÍNDROME DE DOWN

Conforme Déa, Baldin e Déa (2009) os fatores genéticos são responsáveis por cerca de um terço dos defeitos 
congênitos e podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, geralmente, as pessoas portadoras de 
anormalidades cromossômicas apresentam fenótipos característicos. A síndrome de Down é uma anomalia e 
também está presente em todas as nacionalidades, raças e classes sociais, ela não escolhe em qual sexo virá.
Ribeiro (2008) informa que a Síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento das funções motoras e das 
funções mentais. O bebê é pouco ativo e tem o corpo molinho, o que chamamos de hipotonia. A hipotonia diminui 
com o passar do tempo e o bebê vai se desenvolvendo aos poucos, porém de uma forma mais lenta do que os 
demais bebês. A Síndrome de Down era também conhecida como mongolismo, face às pregas no canto dos 
olhos, que lembram pessoas de raça mongólica (amarela), porém essa expressão não se utiliza mais. O bebê é 
mais quieto, tem dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. A parte das pálpebras é 
inclinada como parte externa mais elevada, e a prega no canto interno dos olhos é como nas pessoas da raça 
amarela, possuem a língua protusa (para fora da boca), apresentam rebaixamento intelectual, estatura baixa e 
40% dos casos possuem cardiopatias.
A APAE (2008) informa que as causas da Síndrome de Down é a alteração dos cromossomos, pois dentro de cada 
célula, estão os cromossomos, que são responsáveis pela cor dos olhos, altura e sexo e também por todo o 
funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, cérebro, etc. Cada uma das 
células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, ou seja, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de nº21 é que está alterado na 
Síndrome de Down. A criança que possui a Síndrome de Down tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 
três cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto a causa da 
Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É um acidente genético. Esse erro não está no controle de 
ninguém.
Segundo, Baldin e Déa (2009) a conquista do desenvolvimento psicológico e motor da pessoa com Down 
dependem de esforços e saberes de vários profissionais da saúde na sociedade. A deficiência é frequente e não 
podemos ter desprezo.
O Ministério da Saúde afirma que a Síndrome de Down é a deformação congênita hereditária no indivíduo que 
possua características patológicas sendo visualizado, não dificulta para uma vida saudável, sendo útil no mundo 
e felizes. Nasce uma pessoa portando essa doença hereditária a cada 500 que nascem vivos. No Brasil nascem 
8.000 bebês com essa deficiência por ano. A Pessoa com Síndrome de Down é um indivíduo como qualquer 
pessoa, tem domínio si próprio, porém há alguns especiais de Down bem agitados e outros calados. Existem 
jovens com a deficiência mental que não sabem se comportar na sociedade e existem aqueles que seguem 
natural as normas da globalidade. 
Segundo, Baldin e Déa (2009) as crianças com Síndrome de Down apresentam essas características prega 
epicânica e fissura palpebral obliqua, orelhas pequenas com baixa implantação, nariz pequeno, língua 
hipotônica, boca e dentes pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar transversal, distância entre dedos dos 
pés com sulco na planta dos pés.
De acordo com a APAE (2008), até o momento não existe cura para a Síndrome de Down, pois ela é uma anomalia 
das próprias células, não existindo drogas, vacinas, remédios ou técnicas milagrosas para curá-la, devendo 
então ser estimulados para que ocorra o desenvolvimento motor e intelectual, iniciando-se com 15 dias após o 
nascimento. A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma alteração genética, por isso não tem cura 

(RODRIGUEZ, 2008)
De acordo com Rodriguez (2008), a Síndrome de Down ocorre em média de 1 para 800 nascimentos, atualmente 
é considerada a alteração genética mais frequente e entre os recém nascidos de mães de até 27 anos é de 1 para 
1.200; com mães de 30 a 35 anos é de 1 para 365, depois dos 35 anos a frequência é ainda maior; entre os 39 e 40 
anos é de 1 para 100 nascimentos e depois dos 40 o aumento é maior. Pode acontecer para qualquer etnia e grupo 
social.   
 Conforme Coenga, et al  (2008):

Algumas crianças portadoras de Síndrome Down têm demonstrado possibilidades de desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Segundo Monteiro (2000), os estudos referentes à alfabetização destas pessoas têm enfoques 
diversos, muitas vezes voltados apenas para a aquisição da habilidade de ler e escrever, nem sempre 
proporcionando o despertar e o interesse da criança com Síndrome de Down pelo mundo da escrita; entretanto, 
os estudos mostram que a maioria destas crianças consegue se alfabetizar.

  Segundo Coenga, et al (2008), ao focar os olhos na instituição escolar, precisamos nos aprimorar e ter 
conhecimentos de estudos mais amplos nessa área. A história do processo escolar com alunos portando a 
síndrome de Down nos revela que estas crianças vêm sendo privadas da programação escolar oferecida aos 
alunos considerados “normais”. Essa postura vem da concepção de que por serem menos “inteligentes” 
precisam de programas e recursos específicos que atendem os seus direitos. As instituições especiais as 
subestima, as escolas regulares as excluem, a realidade é que não existe lugar em nosso convívio social para a 
promoção do desenvolvimento pleno desses avanços. A maioria desses recursos disponíveis para a população 
volta-se para um atendimento clínico que não exige a vivência na escola e na sociedade necessárias para uma 
participação efetiva em nossa população. Considera o desenvolver dos alunos como um processo complexo e 
habilidoso, o que se estabelece nas situações para as crianças e com a família, vizinhança, comunidade e 
sociedade, compreender a importância dessa ligação. Esses alunos vivem uma rotina de atividades variadas 
integrando com adultos e com eles vão construindo, no grupo os seus valores e crenças, portanto, embora há 
muitos alunos com necessidades especiais, as escolas não oferecem um programa escolar que aprove 
desenvolvimento e a dimensão social.
       De acordo Coenga, et al (2008):

A criança com Síndrome de Down identificada como deficiente mental deve ser considerada como tendo as 
mesmas necessidades básicas de qualquer criança: afeto, contato social, reconhecimento, curiosidade com 
adição de necessidades específicas geradas pelas características próprias de seu desenvolvimento ou pela 
expressão de sua individualidade.

Segundo Coenga, et al (2008), a história do deficiente mental com a ligação á leitura e à escrita não é muito 
valiosa, uma vez que esses alunos foram por um período excluídos das instituições escolares e as atividades 
educativas voltadas para a leitura e a escrita. A inclusão das pessoas como portadores de Síndrome de Down nas 
discussões sobre o processo de letramento, torna-se alto relevante, uma vez que a leitura e a escrita privilegiam 
a maioria das atividades contínuas nos diversos agrupamentos da sociedade no mundo atual. Nossa população 
valoriza principalmente a leitura e a escrita e quando não existe esse comando, temos um aluno excluído do 
grupo. Tendo uma das características do nosso tempo e cultura. Ler e escrever, nos dias de hoje é fundamental 
para a inserção no mundo em que vivemos. Nesse modo, se o indivíduo portador da Síndrome de Down não tiver 
oportunidades de acesso ao processo de letramento terá mais um fator que contribui para a sua discriminação e 
exclusão.
Segundo informa Oliveira Filho (2001), as pessoas com Síndrome de Down costumam ser menores e ter um 
desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. Mas a maior parte dessas pessoas 
tem retardo mental de leve a moderado, alguns não apresentam retardo e se situam entre as faixas limítrofe e 
média baixa, outras ainda podem ter retardo mental severo.
Existe uma grande variação na capacidade mental e no progresso desenvolvimento mental das crianças com a 
Síndrome de Down. O desenvolvimento motor destas crianças também é mais lento. Enquanto as crianças sem 
Síndrome de Down costumam aprender a caminhar entre 12 e 14 meses de idade, as crianças que são afetadas 
com o Down geralmente aprendem a andar entre 15 a 36 meses. O desenvolvimento da linguagem também é 
bastante atrasado (OLIVEIRA FILHO, 2001). 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO

O tema inclusão é complexo, sendo de suma importância conhecer a Educação Especial desde os seus 
primórdios até a atualidade com a Educação Inclusiva abordando os diversos períodos históricos da 
humanidade, analisando o processo de exclusão destes sujeitos até a chegada do novo milênio, no qual uma 
nova filosofia e um novo paradigma, o da inclusão surgiu para as pessoas com necessidades educacionais 
especiais.

EXCLUSÃO:
Em busca de uma reflexão histórica sobre o movimento inclusivo, verificam-se quatro fases distintas. A primeira 
foi marcada pela negligencia na era pré-cristã, denominada aqui como “fase da exclusão” na qual a maioria das 
pessoas com deficiência e outras condições eram tidas como indignas da educação escolar. (SASSAKI, 1998).
Conforme relata Correia (1997), os registros históricos comprovam que vem de longo tempo à resistência a 

aceitação social das pessoas com deficiência. Desde a Idade Antiga, as políticas atribuídas a elas eram 
extremadas, e registros que apontam que em Esparta, na antiga Grécia, as crianças com alguma deficiência eram 
abandonadas nas montanhas em Roma, eram atirados nos rios. Os dados históricos também evidenciam tais 
fatos entre os romanos, no início da era cristã.
Carvalho (1997), sobre aqueles tempos, cita relatos cruéis que ocorreram:
Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal 
constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. (Sêneca apud – CARVALHO 
1997, P. 14-20).

Assim, desde logo, se verifica que as pessoas com alguma necessidade de tratamento especial eram relegadas 
a um único destino, o qual era a morte. A igreja mesmo condenando tais atrocidades às aceitava sob um único 
fundamento, que essas pessoas teriam sido acometidas de anomalias provocadas por causas sobrenaturais, 
assim a igreja se justificava (MISÉS, 1977).
FACION (2005, P.184), em relato nos ensina sobre o período da exclusão que:
Em sociedades antigas, era normal o infanticídio quando se observavam anormalidades nas crianças. Na Idade 
Média, a Igreja condenou tais atos, mas, por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 
anormalidades de que padeciam as pessoas (...). 
Então, ao longo da Idade Média, nos países europeus, os deficientes eram relacionados à imagem do diabo e aos 
atos da feitiçaria. Essas pessoas faziam parte da categoria dos excluídos e assim, eram perseguidas e mortas. 
(MISÉS, 1977).
Analisando a história da Educação Especial verifica-se que esta é marcada pela segregação, sendo que na 
antiguidade, período da exclusão, não há nenhuma preocupação no atendimento aos indivíduos especiais. A 
providência adotada era extremada, as pessoas eram consideradas como a degeneração da raça humana, tais 
indivíduos eram retirados do convívio social e abandonados a própria sorte.

INSTITUCIONALIZAÇÃO:
Nesse período, corresponde entre os séculos XVIII e meados do século XIV, se deu a fase da Institucionalização, 
os indivíduos que apresentavam deficiências eram segregados e protegidos em instituições residenciais. É 
possível constatar o início do atendimento a pessoa com deficiência especial no mundo ocidental, incluindo o 
deficiente mental (FERREIRA, 1994).
Bianchetti (1998), ressalta também a mudança do enfoque da anormalidade, agora, analisada a partir da órbita 
medicina, reafirmando que houve vantagens para as pessoas deficientes, pois se deu início a estudos médicos a 
respeito dessas pessoas.
Misés (1977), analisando registros sobre a mudança de enfoque no atendimento às pessoas com deficiência 
agora a partir da perspectiva médica, afirma que de todo modo, houve diversas vantagens para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Os médicos passaram a dedicar-se ao estudo desses seres 
diferentes, os deficientes, como eram chamados.
Nesse sentido, um dos trabalhos importantes a ser destacado é o estudo do médico e pesquisador Jean Itard. 
Francês, nascido em 1774 e falecido em 1838, que dirigiu a Instituição Imperial dos surdos-mudos, destacando-se 
pelas suas concepções avançadas no que se refere à relação com as crianças (SCHNEIDER, 2009).
Itard foi considerado o pai Educação Especial, pois investiu grande parte de seu tempo desenvolvendo trabalhos 
a reeducação de uma criança selvagem encontrada em Aveyron na França. A criança chamada Vitor (o menino 
lobo) foi submetida à tratamento para se educar e modificar seu potencial cognitivo, devendo-se a Itard o primeiro 
esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança diferente (FONSECA, 1995).
Maria Montessori (1870 – 1952), foi uma importante educadora que contribuiu para a evolução da Educação 
Especial. Baseada nos estudos de Itard desenvolveu um programa de treinamento para crianças deficientes 
mentais, utilizando-se do uso sistemático e manipulação de objetos concretos. Suas técnicas para o ensino de 
deficientes mentais foram experimentados em vários países da Europa e Ásia.

ESCOLAS E CLASSES ESPECIAIS:
O terceiro período é marcado já pelo final do século XIX e meados do século XX, pelo desenvolvimento de escolas 
e/ou classes especiais em unidades públicas que visava oferecer à pessoa deficiente uma educação a parte.
Segundo Correia (1997), foram criadas as denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar 
as crianças do grupo principal e majoritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução de 
problemas.
É nesse período da história que surgem importantes estudos sobre tratamento de pessoas com deficiência. Entre 
os estudiosos que se dedicaram ao tema, destacam-se Philippe Pinel, médico, pioneiro no tratamento dos 
doentes mentais que viveu de 1745 á 1826. Em 1800, escreve os primeiros tratados sobre os atrasados mentais 
(STOBAUS, 2003).
Destacam-se os estudos de Jean-Ètienne Dominique Esquinol, nascido em Toulouse (1772-1840), psiquiatra 
francês discípulo de Philippe Pinel. Sucedeu seu mestre em 1811 como chefe do Hospital de Salpêtriére em Paris. 
Entre outros notáveis trabalhos cunhou o termo “alucinação” e também a diferenciação de idiotia e demência 
(STOUBAU, 2003).
Também se destacou Edourd Onesimus Seguin que viveu entre 1840 a 1870, e que elaborou um método para a 
educação de criança com atraso mental, que denominou método fisiológico (STOUBAUS, 2003).
É nesse período que surgem diversos estudos sobre o tratamento de pessoas com deficiência, que resultaram na 
diversificação dos serviços de tratamento dispensado aos mesmos.

DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA O DEFICIENTE INTELECTUAL NO MUNDO AO PERÍODO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
Inicialmente ressalta-se no presente trabalho o quarto período histórico, tendo em vista a complexidade da 
Educação Especial no trato e desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual nas escolas, por entender 
ser está a questão de maior complexidade na atualidade dos ambientes de salas de aulas de ensino regular.
Ao final do século XX, observa-se um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 
objetivando integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível dos alunos normais, houve também a 
criação de programas escolares para os deficientes mentais leves e moderados, e pela relativa abertura das 
instituições de ensino (STOBAUS, 2003).
Nesse período ampliaram-se e diversificaram-se os serviços especiais, aos alunos com ANEE – Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, à época chamados de excepcionais nas escolas (STOBAUS, 2003).
No Brasil, segundo Bueno (1993) na década de 1970, a Educação Especial sofreu uma ampliação com a instalação 
de um verdadeiro subsistema educacional, com a proliferação das instituições públicas e privadas de 
atendimento aos alunos e a criação de órgãos normativos federal e estaduais.
As escolas especiais multiplicaram-se e diferenciaram-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, 
deficientes mentais, paralisados cerebrais, dentre outros. Assim, constituindo-se em um subsistema de 
educação especial diferenciado dentro do sistema educativo geral (SASSAKI, 1998).
Segundo Bueno (1993) nesta fase surgiram classes especiais. A fase se inicia com a categorização e classificação 
de deficientes intelectual, resultando na famosa escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Theodore 
Simon, os testes de quociente intelectual (QI).
O século XX foi marcado por imenso esforço de movimentos populares, grupos de defesa de criança, 
adolescentes etc., que passaram a reivindicar o direito à igualdade e o direito à diferença. Nesse sentido, as lutas 
das pessoas portadoras de deficiência intelectual.
Assim, em 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com 
Retardo Mental. Em 1975, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes objetivando proteger os 
direitos e assegurar o bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental (MITTLER, 
2003).
Também nesse sentido, as Organizações das Nações Unidas, consciente da promessa realizada pelos Estados 
Membros em promover melhores condições de vida e bem-estar comum a todos os povos, reafirmando sua fé 
nos direitos humanos, justiça social, acordos internacionais, e diversas declarações, resoluções e 
recomendações, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, apelando à ação nacional e 
internacional para assegurar sua implementação (MITTLER, 2003).
Esse novo paradigma foi disseminado a partir da Assembleia Mundial, realizada no período de 7 a 10 de junho de 
1994, em Salamanca na Espanha, sob o patrocínio da UNESCO, quando mais de 300 representantes de 92 países 
e de 25 organizações internacionais reuniram-se com o objetivo de promover a Educação para todos. Neste 
evento foram analisadas as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 
educação integradora, no atendimento a todas as crianças, sobretudo às que têm necessidades educativas 
especiais (MITTLER, 2003).
A conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades educativas 
especiais, e uma Linha de Ação. Esses documentos inspiraram-se no princípio de integração e no 
reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, isto é, instituições que incluam 
todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um 
(MITTLER, 2003).
Carvalho (1997, p. 36) complementa dizendo que:
Em Salamanca, foram reafirmados o direito à educação de cada indivíduo, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990. 
Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento que contém 
as regras padrões sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência.
Carvalho (1997) conclui afirmando que a Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação em Educação Especial 
e que o princípio orientador é o de que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (...). 
No contexto destas Linhas de Ações o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais 
em algum momento de sua escolarização. As escolas têm que encontrar momento de sua escolarização. As 
escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências 
graves (CARVALHO, 1997).

Com a Declaração de Salamanca ficou evidenciado que a educação inclusiva não se refere apenas às pessoas 
com deficiência e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais 
em caráter temporário, intermitente ou permanente (SASSAKI, 1998).
De acordo com Werneck (2002, p. 36-37), a inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi reafirmar 
o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1984, e 
ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em cumprir o estabelecido na Conferência Mundial sobre 
Educação para todos (...).
A Declaração de Salamanca é consequência de todo esse processo, mas a autêntica base do que foi discutido na 

Espanha estava grifada nas diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram justamente no documento 
Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência. De acordo com essas 
normas, os estados são obrigados a garantir que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo (WERNECK, 2002).
O disposto na Declaração de Salamanca evidencia que a educação é uma demanda de direitos humanos, e os 
indivíduos com necessidades especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento para incluir todos os alunos (KAZUMI, 2002).
A Declaração de Salamanca e sua importante linha de ação possibilitou estabelecer as políticas educacionais, 
que assegurassem igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
Assim, importante ressaltar as linhas de ações sobre as necessidades educativas especiais a partir da 
Declaração de Salamanca inspirada na experiência nacional dos países participantes e nas resoluções, 
recomendações e publicações do sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais, 
especialmente as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência: 
Resolução 48/96 aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (CORDE, 1994).
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças e jovens, 
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças e jovens com deficiência e os bem dotados; crianças e jovens que vivem nas ruas e que trabalham; 
crianças e jovens de populações distantes ou nômades; crianças e jovens de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças e jovens de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (CORDE, 1994).
No contexto desta Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. As escolas 
têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças e jovens, inclusive as com deficiências 
graves (CORDE, 1994).
O desafio que enfrentaram as escolas inclusivas foi desenvolver uma pedagogia centralizada na criança e no 
jovem, capaz de educar com sucesso todos os alunos (CORDE – Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais, 1994).
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é de que todas as crianças e jovens, sempre que possível, 
devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem 
reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos alunos e assegurar-lhes um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades 
(CORDE, 1994).
Carvalho (1997, p. 41) complementa essa ideia argumentando que:

Como corolário das diferenças individuais, no âmbito da educação, o processo ensino-aprendizagem deve ser 
adaptado às necessidades da criança e não a criança se adaptar ao que se pensa, preconceituosamente, a 
respeito de sua aprendizagem. (...).

A Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser 
humano. Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em oposição a uma escola 
padronizada e reprodutora do status quo, na medida em que privilegia uns poucos, em detrimento da maioria 
(CORDE, 1994).
A linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais torna possível se estabelecer um horizonte das 
políticas educacionais, que procurava assegurar a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no 
processo educativo (CORDE, 1994).
Em 08 de outubro de 2001, foi promulgado a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, por meio do Decreto n. 3.956, onde em seu texto o 
Brasil reafirmou que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 
com base na deficiência (CORDE, 1994).
Registra-se, entretanto, que em 1978, Heron e Skinner já apontavam a importância da promoção das relações 
sociais aceitáveis entre os alunos com necessidades educativas especiais e os que não as possuíam. Afirmavam 
que o ambiente educacional deveria ser o menos restritivo possível e por fim, que todos os professores do ensino 
regular atuasse com todos os alunos da classe (STOBAUS, 2003).
Assim, neste contexto, o papel da Educação Especial assume importância maior, dentro da perspectiva de 
atender às crescentes exigências da sociedade. Com a Declaração de Salamanca, teoricamente, o professor 
assume um novo papel no desenvolvimento das pessoas com necessidades de atendimento educacional 
especial e que este tenha em seu processo formativo uma visão integral do desenvolvimento do indivíduo 
(STOBAUS, 2003).
Os dados históricos apresentados até o momento indicam que houve uma evolução no contexto do atendimento 
às pessoas com necessidades de atendimento  educacional especial. A partir da Declaração de Salamanca foi 
consolidada uma nova temática onde a escola precisa atender a todos, indistintamente, com o sem deficiência, 
respeitando as peculiaridades de cada indivíduo.
Assim, a visão passada, segregacionista, deve ser banida dos ambientes escolares, pois preconizava que apenas 
aqueles com deficiências leves e que não causasse algum problema para a classe deveriam ser inseridos no 
contexto do ensino regular.
Esse novo paradigma educativo e inclusivo, apresentado e consolidado a partir da Declaração de Salamanca, 
preconiza que a escola deve acolher a todos, oferecendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento 
educacional, objetivando a formação de pessoas participantes socialmente.
A partir da Declaração de Salamanca, consolida-se a ideia da inclusão educativa como opção, defendendo-se que 

o ensino das crianças e jovens com dificuldades especiais deveria ser feito, pelo menos, tanto quanto possível, 
no âmbito da escola regular (STOBAUS, 2003).
A década de 80 foi importante para a educação inclusiva, visto que o ano de 1981 foi eleito pela Organização das 
Nações Unidas – ONU, como “Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência”. Logo resultando em 
grandes discussões que culminou na aprovação do Plano de Ação Mundial para a Pessoa Portadora de 
Deficiência / PAM, no ano de 1982 (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A partir daí, surgiram outras entidades de luta pela inclusão pessoas com necessidades educacionais especiais. 
A Organização Mundial de Saúde – OMS reformulou os conceitos de deficiência definido como: uma perda ou 
anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais 
(OMS, 2010).
Assim sendo, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação 
social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação 
que se  estabelece  entre  a  pessoa  com necessidades especiais, a limitação da atividade e os fatores do 
contexto socioambiental (OMS, 2010).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos (OMS, 2010).
A política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência infere que a prática da inclusão social vem aos 
poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma sociedade 
inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais (OMS, 2008).
Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando 
as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos 
decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade (OMS, 2010).
Em nossa Política Educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate da educação como direito de todos os 
cidadãos. O direito de todos os alunos crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, livre de 
preconceitos e discriminações.
Inúmeras são as barreiras a serem ultrapassadas para que a inclusão ocorra, são barreira políticas, que se 
apresentam claramente quando se verificar a qualificação dos profissionais do ensino regular e a falta de 
infraestrutura mínima das escolas para o atendimento de algum tipo de necessidade especial.
Para Sassaki (1997, p. 36), “inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Dessa forma, o ensino deve estar de acordo com as necessidades e anseios de todos os alunos, tendo em vista 
os objetivos educacionais traçados para os mesmos. Promovendo uma melhor atenção específica para os 
diversos casos, oferecendo-lhes os recursos educacionais necessários para o seu desenvolvimento, tudo isso 
em respeito a capacidade de cada indivíduo.
Além do termo do enfoque inclusivo, consolidado a partir da Declaração de Salamanca, houve também a 
importante mudança da nomenclatura. Importante ressaltar a mudança do termo e “excepcionais” que se 
referiam às pessoas com necessidades educacionais especial, neste contexto Carvalho (2001) no leva a refletir 
sobre a nova nomenclatura com expressões mais adequadas, inicialmente surgindo o termo Pessoas Portadoras 
de Deficiência que se popularizou na década de 80. Porém, o termo foi bastante criticado e finalmente foi 
substituído por pessoas com necessidade especial ou pessoas com necessidade educacional especial.
Para Salvador, Marchesi e Palácios (2004, p. 24), o termo pessoas com necessidade educacional Especial teria a 
seguinte concepção: “o aluno que apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, 
que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas 
de sua idade”.
No Brasil, em 1986, o MEC já adotava a nova designação portadores (crianças, jovens e adultos) de necessidades 
educacionais especiais - PNEE, termo introduzido a partir da Declaração de Salamanca.
Também na política Nacional de Educação Especial esse termo era usado (SEESP/MEC 1994), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei n. 9394/96) e finalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial (MEC/2001).
Dessa forma, a nova nomenclatura Portadores de Necessidades Educacionais Especiais – PNEE passa a ser 
usada e tornou-se conhecida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais.
Observa-se então, que no plano mundial há uma grande preocupação na defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais - PNEE e dos seus valores como dignidade humana e o combate à 
discriminação.
O Brasil, contribuindo com a defesa desses direitos, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007.
Desta forma, a Convenção citada acima foi incorporada à legislação brasileira, por meio da aprovação, de todo o 
seu texto, do tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e por meio da sua ratificação pelo então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, foi criando o Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009, que foi 
publicado no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009, onde teve sua aplicação imediata por ser um 
tratado referente aos direitos humanos.
Ressalta-se a importância da análise histórica da criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pois marca importante mudança de paradigma nas atitudes e abordagens em relação às pessoas 
com deficiência no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, com o paradigma da inclusão, reconhece-se a necessidade de introduzir modificações, tanto na formação 
inicial quanto na formação continuada, para que ao longo da sua carreira profissional o professor tenha uma 
capacitação e possa ensinar a todos com qualidade. 
A formação dos professores – inicial e continuada – deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição 
dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentarem 
esse desafio. Por isso, os professores precisam ter os conhecimentos sobre como lidar com os alunos com 
deficiência, assim como com os demais educando que estão sob sua responsabilidade.
É indispensável que a atitude do professor seja a de encorajar a criança portadora de necessidades educativas 
especiais a buscar ele próprio suas respostas, e a construir o conhecimento. Situações significativas devem ser 
sempre colocadas para a criança de modo que ela se sinta desafiada a refletir e buscar fontes de satisfação 
daquela necessidade, ou formas de solucionar a situação. 
O trabalho do professor consiste, assim, em criar situações que venham a gerar conflitos cognitivos, que, por sua 
vez, desencadeiem na criança portadora de necessidades educativas especiais, o processo de busca pela 
equilibração, indispensável para a construção de novas estruturas. Além do mais, todo o trabalho pedagógico 
deve levar em conta o processo de desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se 
vierem representar “passos dados” nesta longa caminhada.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO 
A educação infantil brasileira vem, ao longo da história, construindo seu espaço e avançando nas suas 
concepções não só sobre o processo educacional em si, mas, principalmente, em relação à concepção de 
infância e criança, o que refletiu uma luta social e política através de movimentos e Leis que investiram na 
garantia de direitos a esse sujeito considerado por muito tempo um “vir a ser”, como se não possuísse, em seu 
processo de desenvolvimento, capacidades, necessidades e interesses próprios à sua faixa etária. Portanto, 
conceber a criança como sujeito do seu processo de aprendizagem, significa desenvolver uma proposta que 
considere suas experiências assim como o seu modo de compreender o mundo e fazer suas descobertas o 
caminho para formar cidadãos autônomos, criativos e pesquisadores. Ao considerar a escola um espaço de 
possibilidades para a criança aprender e se desenvolver, é de fundamental importância que a elaboração do 
currículo contemple as múltiplas linguagens e formas de expressar-se que são inerentes à criança através, 
principalmente, da ludicidade, das interações entre crianças, professores e o ambiente e dos mais variados 
processos de investigação em que elas se envolvem, experimentando e descobrindo o mundo à sua volta. 
Palavras-chave: criança; direitos; currículo; múltiplas linguagens.
 
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como finalidade uma reflexão acerca da proposta pedagógica que vem sendo realizada nas 
escolas de educação infantil em relação ao currículo e à maneira como as propostas são planejadas 
proporcionando ou não que as crianças utilizem múltiplas linguagens e manifestações expressivas para 
conhecer o mundo. Assim, surgem reflexões sobre como garantir os direitos à expressão sem
 oferecer espaço para experimentação?
A intenção é que consigamos ampliar nosso olhar sobre aspectos que tolhemos no desenvolvimento dos 
indivíduos desde a mais tenra idade como, por exemplo, a questão da expressão, autonomia e o convívio com 
práticas pedagógicas que respeitem suas ideias, interesses e direitos.
Partindo desses pressupostos, o trabalho aqui apresentado traz algumas contribuições de autores que se 
propuseram a defender o respeito às múltiplas linguagens que as próprias crianças manifestam através da 
ludicidade, das experiências e descobertas que fazem na sua busca pelo conhecimento, considerando as 
especificidades desse processo de apropriação pelas crianças.
Dentro da teoria pesquisada o que pôde ser analisado é a necessidade de uma reorganização do currículo da 
educação infantil e das metodologias utilizadas para alcançar seus objetivos.
A ênfase encontra-se na possibilidade de trabalhar múltiplas linguagens e considerar a experimentação como a 
maneira mais significativa de aprender, principalmente para as crianças pequenas. Esta abordagem traz 
propostas não só lúdicas, que são primordiais à educação infantil, mas que envolvam diferentes manifestações 
expressivas, principalmente através da linguagem artística. 
Portanto, considerar as múltiplas linguagens como direito da criança a expressar-se, significa, dentro da análise 
feita aqui, considerar a criança como sujeito do seu próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento a 
partir do seu olhar sobre as coisas, sobre o mundo.

MÚLTIPLAS LINGUAGENS
Pensando nas práticas pedagógicas atuais, é importante analisar o que vem sendo considerado mais relevante 
no que diz respeito às linguagens expressivas na educação infantil e qual a relação entre a “escolarização” e as 
múltiplas linguagens possíveis e que são inerentes ao universo infantil.
Rinaldi (1999), reforça a necessidade de se ter clareza sobre a concepção de criança, sendo que, para ela, a 
criança deve ser vista como sujeito único com direitos e não só com necessidades, sujeito com capacidades, 
com desejo de crescer e de se relacionar com as pessoas, curioso e comunicativo, o que lhe confere uma 
identificação com seu grupo/ espécie. Para a autora, as crianças estão dispostas a expressarem-se dentro do seu 
contexto através de múltiplas linguagens simbólicas.

Uma das grandes influências da experiência de Reggio Emília é a oportunidade de representação e expressão 
através de muitos meios simbólicos como, palavras, movimentos, canções, desenhos, construção com blocos, 
jogo de sombras, dando à arte e à estética uma grande importância na maneira como a criança percebe e 
representa o mundo real. “(...) A arte (...) é vista como uma parte integral da aprendizagem cognitiva/simbólica 
plena da criança em desenvolvimento. (...)” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.254).
Os autores acima, concluíram com as observações das escolas de Reggio Emília que o processo de 
aprendizagem envolve fazer conexões e relacionamentos entre sentimentos, ações, palavras e ideias. Há uma 
integração e continuidade de ideias e atividades. Essas conexões se fazem também através do ambiente da sala 
de aula, dos estímulos e organização que o espaço oferece.
Gobbi (2010), defende que a infância é uma construção social e histórica sendo um período da vida em que as 
crianças já devem ser consideradas como sujeitos históricos e de direitos.  Período constituído de diversas 
formas de estar e se manifestar no mundo através das relações e práticas vivenciadas, experimentando a cada 
instante suas brincadeiras, invenções, fantasias, desejos que lhes permitem construir sentidos e culturas das 
quais fazem parte demonstrando suas capacidades de compreender e expressar o mundo, o qual é 
experimentado pelos cheiros, cores, aromas, texturas, imagens, movimentos, etc...

 “(...) trata-se da extraordinária capacidade em provar a vida de modo intenso, com tudo o que isso envolve, tais 
como, confrontos, tristezas, alegrias, amizades, tensões. Capazes que as crianças são de materializar suas 
idéias, ainda que tantas vezes incompreensíveis aos adultos, os pequenos exibem amplo interesse sobre todas 
as coisas, estendendo um amplo espectro que vai das questões sobre a natureza humana àquelas voltadas para 
demais aspectos da vida (...)” (GOBBI, 2010, p.1). 

  Conforme a autora, as idéias das crianças nos mostram que é possível formular conhecimentos e saberes muito 
além das linguagens verbais ou escritas. As crianças são capazes de se expressar através de diferentes 
linguagens, mas, muitas vezes, são limitadas em suas manifestações ou incompreendidas pelos adultos, já que 
as práticas são padronizadoras em relação ao direito à expressão. 
Muitas vezes, a linguagem natural da criança que se expressa pelo jogo e pelo desenho, na concepção de Moreira 
(1995) é desprezada pela escola que, supervalorizando a alfabetização, vai ensinando a sua linguagem, aquela 
que domina e controla o discurso da criança.  Dentro dessa perspectiva, percebe-se a concepção de criança que 
a escola tem quando substitui uma linguagem que é dela, e impõe a sua como sendo mais importante.
No âmbito educacional, as propostas oferecidas não garantem os processos de criação, o questionamento, a 
busca por diferentes materiais e o respeito pelas manifestações e pelo trabalho individual e coletivo 
considerando as diversas formas expressivas.
Em relação às linguagens, Gobbi afirma ainda que estamos condicionados a pensá-las sempre relacionadas à 
fala deixando de associá-las ao movimento, ao desenho, a dramatização, a brincadeira, a fotografia, a música, a 
dança, ao gesto, ao choro.
Segundo ela (Gobbi), o termo “linguagem” é freqüentemente relacionado à linguagem verbal e escrita e, por 
vezes, lhe é dado tanta importância que impede a curiosidade de conhecer outras manifestações expressivas dos 
seres humanos, principalmente enquanto criança. Em acordo, Moreira (1995), nos chama atenção para a 
antecipação da alfabetização com atividades intelectuais e abstratas como uma oposição ao jogo e às propostas 
de descobertas, criação e pesquisa, tão importantes às crianças.
Para a autora, o desenho, por exemplo, é para a criança uma linguagem assim como a fala, o gesto, podendo ser 
considerada a escrita dela enquanto “não escreve” utilizando letras. Ela considera o desenho a primeira forma de 
escrita da criança.
Explorar e conhecer as linguagens utilizadas pelas crianças para expressarem-se, significa estar junto com elas 
e perceber suas particularidades de acordo com gênero, classe social, etnia, faixa etária a qual pertencem.
Outra constante defendida por Gobbi (2010) é a escuta necessária para um diálogo que privilegie o confronto de 
ideias, as relações com seus pares, as criações individuais ou coletivas, considerando as características 
peculiares da infância e suas manifestações que, nem sempre falam com palavras e letras, mas se comunicam, 
experimentam e organizam o mundo.
De acordo com essa ideia, Rabitti (1999), afirma que ao ouvir a criança, o professor torna-se um “suporte”, pois 
conhecendo cada aluno é capaz de agir nas potencialidades, propondo desafios que o fazem progredir.
De acordo com Dalhberg, Moss e Pence (2003), a comunicação é vista como a chave para aprendizagem das 
crianças e o estabelecimento de relações deve ser a base da pedagogia. Uma instituição de qualidade deve 
investir para que a criança seja um “interagente ativo, e não um receptor passivo” (p.83). 
O trabalho que considere as diferentes linguagens das crianças implica, além de planejar para elas e com elas, 
ambientes contendo materiais diversos, que se garanta também a aproximação da arte em suas diversas formas: 
teatro, cinema, dança, exposições, literatura, música ampliando e reivindicando o direito às manifestações 
artístico-culturais além do contexto escolar. 
Para Gobbi (2010), a associação da dimensão lúdica, essencial à formação humana, às demais atividades 
expressivas das crianças, baseia-se na expressão de sentimentos, invenções, imaginação, bem como, no 
desenvolvimento da sensibilidade, concebida como capacidade de exteriorizar sensações, através das quais 
construímos relações com os outros e com o mundo. “A criança brinca porque não poderia viver de outra forma. 
Por isso desenha, por isto cria: porque brinca”. (MOREIRA, 1995, p.37)
A produção cinematográfica também é considerada por Gobbi (2010), uma linguagem que possibilita a 
compreensão de mundo, aguça invenções e fantasias e pode promover criações, pois, além do uso de filmadoras, 
os desenhos das crianças podem fazer parte da elaboração dos roteiros. A estratégia da ilusão de movimentos 
através da sequência rápida de desenhos atrai as crianças que podem tanto ser os personagens como criá-los 
em diferentes cenários.
O trabalho com poesia, segundo a mesma autora, provoca a reflexão sobre expressão e sentimento e é uma 

linguagem que pode unir a palavra com o movimento, o som com a imagem, isto é, não é dada ênfase somente à 
linguagem escrita, mas ao seu formato, ritmo, sonoridade, às ideias, aos olhares, às experiências que são 
colocadas no papel, à imaginação que apresentam o mundo com mais liberdade. A criança pré-silábica poderá 
brincar de fazer poesia ou somente ouvi-las, quando lidas pelas professoras. 
A poesia no mundo infantil deve vir como brincadeira, sendo contada, vista e sentida poeticamente no cotidiano 
das crianças. Para tanto, as poesias visuais, ainda não tão populares no Brasil, são importantes, pois contém 
formas poéticas para além de palavras, ou seja, são formas de utilizar objetos, letras, para sintetizar idéias, 
sonhos, desejos.
A diferença entre o adulto e a criança na visão de Moreira (1995) em relação à poesia, é que a criança utiliza a 
analogia no seu modo de pensar ou interpretar as coisas, já o adulto busca, através dela, a linguagem poética. 
Por isso, o trabalho com poesia não seve preocupar-se com a estrutura, gênero ou características lingüísticas.
Já a música é uma linguagem que se constitui como um meio de refletir sobre o mundo e deve estar entre as 
crianças para que elas possam compreender e construir seu cotidiano e seu mundo a partir da linguagem sonora 
que não pode ser reduzida aos momentos de organização para determinada atividade (lanche, higiene, etc.)
A criança, ao buscar sua identidade e o reconhecimento do seu ambiente, experimenta as diversas características 
do som: altura, duração, intensidade e timbre, através de suas brincadeiras, cantarolando, assobiando, 
batucando com objetos, arrastando, gritando, emitindo os mais diferenciados sons em seus processos 
investigativos.
Conforme Gobbi (2010), a canção é importante como brincadeira, como conhecimento cultural, como contato 
com o folclore brasileiro. Além disso, deve proporcionar o contato com outros gêneros musicais, de outras 
culturas, de outros países, considerando também o que a criança carrega do seu contexto social, familiar, 
cultural. Considero interessante essa ligação entre o que é novo e o que já é conhecido pois cria uma construção 
coletiva de conhecimentos atribuindo significados próprios.
Os jogos sonoros, sonorização de histórias, escuta sonora, brincadeiras cantadas, percepção dos sons, barulhos 
e ruídos são importantes e podem constituir o tempo das crianças junto a outras linguagens e não como aula de 
música.
A autora defende que a criação de instrumentos sonoros, o trabalho vocal e as pesquisas sonoras evitam que os 
espaços destinados a educação infantil tornem-se reprodutores de músicas abordadas pelas mídias e favorecem 
construções e descobertas sonoras.
Outra linguagem pouco explorada na educação infantil é o teatro, a qual, segundo Gobbi (2010), não deve ser 
apenas pensada como um produto final, mas principalmente, explorando as dramatizações e jogos simbólicos 
tão presentes no cotidiano da criança. Ela acredita que, jogando e explorando personagens, conflitos e soluções 
as crianças experimentam realidades, criam outras, num jogo que é também social e contem elementos da vida 
vivida pelas crianças e o que estão em seu entorno. Através do jogo simbólico, elas assumem papéis sem que 
ninguém diga “faça assim, seja isso”, isto é, sem as práticas escolarizantes (aulas de teatro) que, geralmente são 
pensadas para uma apresentação às famílias ou como forma de mostrar o que aprenderam sobre determinado 
tema.
Para a autora, a oportunidade de conviver com a linguagem teatral, assistindo e brincando com ela e através dela, 
promovem o crescimento das crianças considerando invenção e imaginação, além da recuperação da fantasia e 
a nutrição da capacidade de encantar-se e criar outros modos de relacionar-se com a complexidade do mundo 
encontram-se nos contextos teatrais. Por isso, os espaços e cenários convidam a criar diferentes situações 
dramáticas.
Na educação infantil, Gobbi (2010) expõe a função que a dança vem tendo – e em alguns casos ainda está – 
voltada para a apresentação das crianças em datas comemorativas, ensaiando os gestos das crianças e 
direcionando seus desejos, numa expressão coreográfica disciplinadora de seus corpos, que fica reduzida à 
mera execução de algo pronto e acabado, sem a possibilidade de criação ou construção coletiva e espontânea, 
de livre expressão.
Para ela, é essencial preocupar-se com o que as crianças já sabem e consideram como dança, além de considerar 
a utilização dos espaços, muitas vezes ocupadas por cadeiras e mesas em modelo antecipatório da 
escolarização.
Para valorizar essa linguagem, professores devem perceber que as crianças podem expressar-se a partir do 
repertório que é próprio de seu corpo – já que ele é também social e histórico – de suas vivências, de modo a criar 
coreografias próprias, referentes ao seu grupo e de suas experiências particulares e de maneira mais ampla do 
conhecimento da cultura brasileira.
As criações infantis, segundo Gobbi (2010), devem ser expostas em diferentes contextos e espaços, 
considerando inclusive a participação das crianças na organização dessas exposições. As crianças, vistas como 
construtoras de cultura em suas diversas formas expressivas, devem ter locais apropriados onde suas criações 
possam ser discutidas, visualizadas por todos que circulam na cidade, para além dos espaços escolares 
(mostras culturais, fechamento de semestre, datas comemorativas, etc).
Expor as criações infantis dentro e fora dos muros da escola é, para a autora, uma forma de construir o sentido 
de pertencimento das crianças ao espaço vivenciado todos os dias por elas num processo de apropriação desse 
espaço. É uma forma de documentação de percursos criativos individuais e coletivos realizados pelas crianças e 
também pelos adultos que dialogam nesse trabalho, garantindo a circulação de idéias sobre suas criações entre 
os adultos e destes com as crianças e entre elas independentemente da faixa etária. 
Na visão de Moreira (1995), os espaços para exposições como os museus, por exemplo, são lugares que 
“guardam desenhos”, e as crianças entendem que os seus também deveriam estar lá, isto é, o espaço para expor 
produções de quem desenha não tem sentido de ser se for apenas para ser visitado pelos que não desenham. 
Isso reafirma a separação entre arte e cultura, trabalho e lazer.
Entendo que a valorização das produções começa justamente nesta seleção do que será exposto. Cada produção 
tem suas características próprias, sua intenção, sendo uma forma de expressão de ideias e sentimentos.

As exposições, para Rabitti (1999), são atos de comunicação e constroem a memória do grupo dentro de um 
contexto. Além disso, possibilitam o envolvimento de todos, não só como observadores de um projeto, mas como 
colaboradores podendo trazer sugestões, materiais, avaliando os processos de aprendizagem, levantando 
hipóteses sobre as experiências vividas dentro desses projetos, etc.
Por isso, não basta o registro das atividades, mas a reflexão sobre elas, compartilhando com o grupo, incluindo 
as crianças, permite uma documentação que tem uma função seja de manter ou modificar os caminhos 
percorridos até o momento.
 PLANEJAMENTO E CURRÍCULO
Pensando no planejamento do professor, Moreira (1995) diz que as manifestações expressivas e artísticas não 
precisam ficar concentradas num único dia ou período entre disciplinas escolares e que devem ganhar espaços 
cada vez maiores no dia-a-dia de adultos e crianças, isto é, incluídos na rotina, diluído durante o tempo todo em 
que as crianças se encontram na escola. 
A falta de tempo para a expressão dentro do currículo escolar é, segundo a autora, o reflexo de uma sociedade 
que fragmenta o processo escolar em geográfico, ortográfico, científico, histórico, matemático e artístico, Para 
ela, a arte trabalha o homem inteiro e, por isso, defende que a expressão deve estar na aula de estudos sociais, 
matemática, português por considerar que, expressando-se através de diferentes linguagens, a criança elabora 
esses conhecimentos de forma mais ampla.  
Concordando com essa visão, Katz (1999) defende que as linguagens visual e gráfica são maneiras de explorar 
os conhecimentos devendo estar integradas ao trabalho como linguagens disponíveis às crianças que não 
dispõem da escrita e leitura convencionais. Portanto, as “artes” não são ensinadas como uma disciplina, mas o 
caminho que permeia outras matérias.
Segundo Moreira (1995), o currículo da educação infantil fragmenta os conhecimentos privilegiando uns em 
detrimento de outros, o que significa destinar mais tempo aos conhecimentos mais importantes. Portanto, o 
tempo escolar tem reservado mais tempo às matérias que cuidem do pensamento lógico e objetivo do que com 
àquelas que envolvem questões afetivas e emocionais.
 Observando algumas rotinas, a autora percebeu que o tempo dedicado ao desenho, por exemplo, é muito 
pequeno, o que reflete à concepção da escola em relação às atividades de expressão e sua importância no 
desenvolvimento da criança.
Geralmente, quando alguma atividade tem que ser substituída durante o período de aula, os professores optam 
por utilizar o tempo da “aula de artes” para propor ou terminar algo que havia planejado para as áreas de língua 
e/ou matemática, por exemplo.

“(...) o tempo destinado à expressão artística é um tempo destinado a si próprio. É o tempo em que o sujeito se 
apossa do material para dizer de si e do seu mundo. Para falar do que lhe diz respeito, para dar forma a seus 
pensamentos e sentimentos. Este é um tempo que há muito tempo a vida urbana engoliu...” (MOREIRA, 1995, 
p79).

Em relação a essa organização da rotina, Rabitti (1999) relata uma experiência em Villeta onde a criança escolhe 
a atividade da qual quer participar a partir de um rol de propostas significativas, planejadas pelo professor, as 
quais envolvem diversas linguagens. A partir disso, o professor observa e estimula a criança para que possa 
envolver-se em atividades diferentes, isto é, garantindo oportunidades de expressão pessoal. “Na Villeta (...), a 
ética foi o respeito aos direitos da criança. E o primeiro é o direito a um crescimento que respeite os ritmos 
individuais”. (RABITTI, 1999, p.161)
Nesse sentido, Gobbi (2010), sugere à escola incentivar a curiosidade e a exploração; garantir experimentos que 
considerem a “plurisensorialidade”; garantir às crianças a comunicação por diferentes linguagens, o 
protagonismo e o prazer em descobertas com seus pares, enfim, compor um currículo que abranja diferentes 
linguagens e formas de expressão.
Segundo Rabitti (1999), as crianças são criativas, curiosas, gostam de projetar soluções desde que sejam 
encorajadas nas suas experiências, se forem ouvidas e se atuarem em um ambiente estimulante e rico em 
materiais. A integração de experiências resulta em uma aprendizagem de qualidade.
O trabalho com projetos é uma sugestão para Katz (1999), já que favorece um envolvimento maior por parte das 
crianças e uma compreensão mais ampla dos temas de estudo, pois as encorajam na tomada de decisões, nas 
suas escolhas, etc.
Forman (1999), também defende o trabalho através de projetos, pois acredita que ele possibilita a contribuição 
individual de cada criança, mas que também interajam na busca de objetivos comuns coordenando opiniões 
divergentes. Assim, as crianças utilizam o diálogo e diferentes formas de representação (verbal, gestos, gráficos, 
etc) para comunicar suas ideias e alcançar um acordo.
Portanto, o currículo deve ser flexível inclusive em relação ao tempo, pois as crianças possuem um tempo próprio 
para executar suas explorações, conforme seu interesse e envolvimento. Muitas vezes, ficam desmotivadas por 
não sentirem-se autoras da sua criação, além de serem pressionadas pelo tempo que dispõem para chegar a um 
resultado.
O currículo deve estar centrado na criança, considerando que qualquer atividade de pesquisa deve ter a iniciativa 
dada pela criança. O professor tem que estar disposto a mudar o rumo do trabalho conforme a direção sugerida 
pelas crianças no caso de modificarem seu foco de investigação.                                                                                              
Diante de uma proposta, as crianças são capazes de criar diferentes possibilidades, porém, geralmente, são cada 
vez mais direcionadas a “como” fazer. Não lhes é permitido explorar, investigar; os resultados já são previstos ao 
seguir a comanda do professor.
A arte é defendida por Moreira (1995), como resultante de uma ideia de diversidade, de algo que é único e pessoal 
e por isso, deve rejeitar toda proposta que parta da uniformidade.
Assim como na imagem abaixo, a escola ainda trabalha com concepções e práticas uniformizantes a partir do 

momento que espera que todos adquiram as mesmas aprendizagens e projeta resultados que interessam à 
ideologia dominante.

Em uma análise do modelo da sociedade industrial, Katz (1999), coloca em xeque a visão da linha de montagem, 
onde as crianças estão sujeitas à mesma sequência de atividades e instruções visando os mesmos “produtos”, 
isto é, como se a educação fosse um processo direto, uma via de mão única – o professor age transformando a 
matéria (criança) em um produto já esperado.
As contribuições da psicologia trouxeram para a pedagogia a reflexão sobre a importância da brincadeira no 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Moreira (1995) aponta o papel da brincadeira como introdutor das 
primeiras regras sociais, noções de tempo, espaço, além das questões afetivas, angústias e o desenvolvimento 
da personalidade através das experiências lúdicas.
Considerando que a criança está construindo sua identidade pessoal e cultural, seria imprescindível garantir 
ambientes em que sejam respeitadas as especificidades das crianças na educação infantil, bem como, dos 
saberes que elas trazem quando chegam às creches e pré-escolas e aqueles que constroem durante o tempo de 
permanência nesses espaços. 
Para Malaguzzi (1999), os estudos sobre as crianças e o seu desenvolvimento colocam em evidência as 
qualidades e habilidades inerentes a elas, além da necessidade de expressão e ação sobre seu meio. Sendo 
assim, a ciência reconhece que a criança possui capacidades, recursos para manifestar-se e expressar-se, 
porém, a sociedade não responde aos direitos dessa criança.
Para ele, a escola deve oferecer várias possibilidades de expressão aumentando assim a motivação da criança 
para desenvolver novas experiências. Portanto, deve-se pensar em ampliar os objetivos, as situações e a 
estrutura em que elas são oferecidas, ajustando os recursos, materiais e as interações possíveis com objetos e 
parceiros.
Essa ampliação das possibilidades também ajuda o professor na observação e interpretação de gestos, falas 
entre outras manifestações da criança, fazendo-o refletir sobre suas intervenções e pensando na auto- avaliação 
do trabalho desenvolvido.
Malaguzzi defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são feitos em 
Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos variados 
espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos para a 
realização de seus projetos de interesse.
Uma das ideias de Malaguzzi sobre o planejamento baseia-se na concepção de que trabalhar com crianças 
significa trabalhar com incertezas e inovações e dentro dessa perspectiva há um percurso de estudo sobre o 
fluxo da aprendizagem, seu tempo e lugar, sobre como ela pode ser preparada, como oferecer palavras, 
pensamento lógico, linguagem corporal, simbólica, entre outras, como brincar, como a identidade individual e do 
grupo se constroem, como e quais habilidades e esquemas cognitivos devemos investir, enfim, o planejamento e 
currículo são encontrados nas próprias crianças.
Conforme a experiência de Reggio Emília, as crianças são encorajadas a expressar seus sentimentos, 
observações e entendimentos tanto verbal como visualmente através de encenações dramáticas e 
representações gráficas.
Muitas práticas tornam-se contraditórias por não compreender o que é educar através de múltiplas linguagens. 
Parece então que esses momentos de “liberdade” são apenas uma descontração em aulas repletas de 
“conteúdos escolares”.
“O importante é que cada um possa reencontrar o seu próprio canal expressivo: desenhar com palavras, com a 
música, com as cores, com o gesto. E também se aventurar em outras linguagens, recriando seu espaço lúdico, 
se afirmando como ser humano” (MOREIRA, 1995, p.96).
Para Moreira (1995), o educador se educa na prática, sendo uma tarefa de renovação e de reencontro com o seu 
espaço lúdico. Junto com a criança, o adulto também reconquista suas marcas, sua palavra, sua expressão de 
desejos e conflitos. “(...) ao buscarmos pela humanização do homem, somos capazes de remover fronteiras 
políticas, étnicas, sociais, e de respeitar o ser humano em sua integridade, para torná-lo mais homem” 
(AMBROGI,2011). 
“(...) Tratar as palavras e ações das crianças como fonte de inspiração dos currículos é muitas vezes mais difícil 
do que simplesmente elaborar ‘atividades criativas’” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.267).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando então, a criança como sujeito de direitos, torna-se indiscutível a necessidade de elaboração de um 
currículo que atenda às suas necessidades e especificidades, tendo a ludicidade como base para a organização 
do tempo, espaço e propostas dentro da escola de educação infantil. Além disso, o conhecimento a respeito do 
processo de desenvolvimento infantil e a compreensão do seu papel na construção de conhecimentos, faz com 
que a experimentação se torne parte integrante de qualquer proposta, pois leva a uma aprendizagem mais 
significativa.
Naturalmente as crianças demonstram curiosidade pelas “coisas” do mundo e a ideia defendida aqui é a de que 
sejam aproveitadas essas curiosidades para a elaboração do currículo da educação infantil, considerando todas 
as formas de experimentar esses conteúdos, as múltiplas linguagens de que as crianças são feitas: as formas de 
expressão são importantes caminhos que apontam para o respeito ao direito do ser humano, já que somos 
únicos e devemos ter a nossa própria forma de enxergar o mundo.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO 
A educação infantil brasileira vem, ao longo da história, construindo seu espaço e avançando nas suas 
concepções não só sobre o processo educacional em si, mas, principalmente, em relação à concepção de 
infância e criança, o que refletiu uma luta social e política através de movimentos e Leis que investiram na 
garantia de direitos a esse sujeito considerado por muito tempo um “vir a ser”, como se não possuísse, em seu 
processo de desenvolvimento, capacidades, necessidades e interesses próprios à sua faixa etária. Portanto, 
conceber a criança como sujeito do seu processo de aprendizagem, significa desenvolver uma proposta que 
considere suas experiências assim como o seu modo de compreender o mundo e fazer suas descobertas o 
caminho para formar cidadãos autônomos, criativos e pesquisadores. Ao considerar a escola um espaço de 
possibilidades para a criança aprender e se desenvolver, é de fundamental importância que a elaboração do 
currículo contemple as múltiplas linguagens e formas de expressar-se que são inerentes à criança através, 
principalmente, da ludicidade, das interações entre crianças, professores e o ambiente e dos mais variados 
processos de investigação em que elas se envolvem, experimentando e descobrindo o mundo à sua volta. 
Palavras-chave: criança; direitos; currículo; múltiplas linguagens.
 
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como finalidade uma reflexão acerca da proposta pedagógica que vem sendo realizada nas 
escolas de educação infantil em relação ao currículo e à maneira como as propostas são planejadas 
proporcionando ou não que as crianças utilizem múltiplas linguagens e manifestações expressivas para 
conhecer o mundo. Assim, surgem reflexões sobre como garantir os direitos à expressão sem
 oferecer espaço para experimentação?
A intenção é que consigamos ampliar nosso olhar sobre aspectos que tolhemos no desenvolvimento dos 
indivíduos desde a mais tenra idade como, por exemplo, a questão da expressão, autonomia e o convívio com 
práticas pedagógicas que respeitem suas ideias, interesses e direitos.
Partindo desses pressupostos, o trabalho aqui apresentado traz algumas contribuições de autores que se 
propuseram a defender o respeito às múltiplas linguagens que as próprias crianças manifestam através da 
ludicidade, das experiências e descobertas que fazem na sua busca pelo conhecimento, considerando as 
especificidades desse processo de apropriação pelas crianças.
Dentro da teoria pesquisada o que pôde ser analisado é a necessidade de uma reorganização do currículo da 
educação infantil e das metodologias utilizadas para alcançar seus objetivos.
A ênfase encontra-se na possibilidade de trabalhar múltiplas linguagens e considerar a experimentação como a 
maneira mais significativa de aprender, principalmente para as crianças pequenas. Esta abordagem traz 
propostas não só lúdicas, que são primordiais à educação infantil, mas que envolvam diferentes manifestações 
expressivas, principalmente através da linguagem artística. 
Portanto, considerar as múltiplas linguagens como direito da criança a expressar-se, significa, dentro da análise 
feita aqui, considerar a criança como sujeito do seu próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento a 
partir do seu olhar sobre as coisas, sobre o mundo.

MÚLTIPLAS LINGUAGENS
Pensando nas práticas pedagógicas atuais, é importante analisar o que vem sendo considerado mais relevante 
no que diz respeito às linguagens expressivas na educação infantil e qual a relação entre a “escolarização” e as 
múltiplas linguagens possíveis e que são inerentes ao universo infantil.
Rinaldi (1999), reforça a necessidade de se ter clareza sobre a concepção de criança, sendo que, para ela, a 
criança deve ser vista como sujeito único com direitos e não só com necessidades, sujeito com capacidades, 
com desejo de crescer e de se relacionar com as pessoas, curioso e comunicativo, o que lhe confere uma 
identificação com seu grupo/ espécie. Para a autora, as crianças estão dispostas a expressarem-se dentro do seu 
contexto através de múltiplas linguagens simbólicas.

Uma das grandes influências da experiência de Reggio Emília é a oportunidade de representação e expressão 
através de muitos meios simbólicos como, palavras, movimentos, canções, desenhos, construção com blocos, 
jogo de sombras, dando à arte e à estética uma grande importância na maneira como a criança percebe e 
representa o mundo real. “(...) A arte (...) é vista como uma parte integral da aprendizagem cognitiva/simbólica 
plena da criança em desenvolvimento. (...)” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.254).
Os autores acima, concluíram com as observações das escolas de Reggio Emília que o processo de 
aprendizagem envolve fazer conexões e relacionamentos entre sentimentos, ações, palavras e ideias. Há uma 
integração e continuidade de ideias e atividades. Essas conexões se fazem também através do ambiente da sala 
de aula, dos estímulos e organização que o espaço oferece.
Gobbi (2010), defende que a infância é uma construção social e histórica sendo um período da vida em que as 
crianças já devem ser consideradas como sujeitos históricos e de direitos.  Período constituído de diversas 
formas de estar e se manifestar no mundo através das relações e práticas vivenciadas, experimentando a cada 
instante suas brincadeiras, invenções, fantasias, desejos que lhes permitem construir sentidos e culturas das 
quais fazem parte demonstrando suas capacidades de compreender e expressar o mundo, o qual é 
experimentado pelos cheiros, cores, aromas, texturas, imagens, movimentos, etc...

 “(...) trata-se da extraordinária capacidade em provar a vida de modo intenso, com tudo o que isso envolve, tais 
como, confrontos, tristezas, alegrias, amizades, tensões. Capazes que as crianças são de materializar suas 
idéias, ainda que tantas vezes incompreensíveis aos adultos, os pequenos exibem amplo interesse sobre todas 
as coisas, estendendo um amplo espectro que vai das questões sobre a natureza humana àquelas voltadas para 
demais aspectos da vida (...)” (GOBBI, 2010, p.1). 

  Conforme a autora, as idéias das crianças nos mostram que é possível formular conhecimentos e saberes muito 
além das linguagens verbais ou escritas. As crianças são capazes de se expressar através de diferentes 
linguagens, mas, muitas vezes, são limitadas em suas manifestações ou incompreendidas pelos adultos, já que 
as práticas são padronizadoras em relação ao direito à expressão. 
Muitas vezes, a linguagem natural da criança que se expressa pelo jogo e pelo desenho, na concepção de Moreira 
(1995) é desprezada pela escola que, supervalorizando a alfabetização, vai ensinando a sua linguagem, aquela 
que domina e controla o discurso da criança.  Dentro dessa perspectiva, percebe-se a concepção de criança que 
a escola tem quando substitui uma linguagem que é dela, e impõe a sua como sendo mais importante.
No âmbito educacional, as propostas oferecidas não garantem os processos de criação, o questionamento, a 
busca por diferentes materiais e o respeito pelas manifestações e pelo trabalho individual e coletivo 
considerando as diversas formas expressivas.
Em relação às linguagens, Gobbi afirma ainda que estamos condicionados a pensá-las sempre relacionadas à 
fala deixando de associá-las ao movimento, ao desenho, a dramatização, a brincadeira, a fotografia, a música, a 
dança, ao gesto, ao choro.
Segundo ela (Gobbi), o termo “linguagem” é freqüentemente relacionado à linguagem verbal e escrita e, por 
vezes, lhe é dado tanta importância que impede a curiosidade de conhecer outras manifestações expressivas dos 
seres humanos, principalmente enquanto criança. Em acordo, Moreira (1995), nos chama atenção para a 
antecipação da alfabetização com atividades intelectuais e abstratas como uma oposição ao jogo e às propostas 
de descobertas, criação e pesquisa, tão importantes às crianças.
Para a autora, o desenho, por exemplo, é para a criança uma linguagem assim como a fala, o gesto, podendo ser 
considerada a escrita dela enquanto “não escreve” utilizando letras. Ela considera o desenho a primeira forma de 
escrita da criança.
Explorar e conhecer as linguagens utilizadas pelas crianças para expressarem-se, significa estar junto com elas 
e perceber suas particularidades de acordo com gênero, classe social, etnia, faixa etária a qual pertencem.
Outra constante defendida por Gobbi (2010) é a escuta necessária para um diálogo que privilegie o confronto de 
ideias, as relações com seus pares, as criações individuais ou coletivas, considerando as características 
peculiares da infância e suas manifestações que, nem sempre falam com palavras e letras, mas se comunicam, 
experimentam e organizam o mundo.
De acordo com essa ideia, Rabitti (1999), afirma que ao ouvir a criança, o professor torna-se um “suporte”, pois 
conhecendo cada aluno é capaz de agir nas potencialidades, propondo desafios que o fazem progredir.
De acordo com Dalhberg, Moss e Pence (2003), a comunicação é vista como a chave para aprendizagem das 
crianças e o estabelecimento de relações deve ser a base da pedagogia. Uma instituição de qualidade deve 
investir para que a criança seja um “interagente ativo, e não um receptor passivo” (p.83). 
O trabalho que considere as diferentes linguagens das crianças implica, além de planejar para elas e com elas, 
ambientes contendo materiais diversos, que se garanta também a aproximação da arte em suas diversas formas: 
teatro, cinema, dança, exposições, literatura, música ampliando e reivindicando o direito às manifestações 
artístico-culturais além do contexto escolar. 
Para Gobbi (2010), a associação da dimensão lúdica, essencial à formação humana, às demais atividades 
expressivas das crianças, baseia-se na expressão de sentimentos, invenções, imaginação, bem como, no 
desenvolvimento da sensibilidade, concebida como capacidade de exteriorizar sensações, através das quais 
construímos relações com os outros e com o mundo. “A criança brinca porque não poderia viver de outra forma. 
Por isso desenha, por isto cria: porque brinca”. (MOREIRA, 1995, p.37)
A produção cinematográfica também é considerada por Gobbi (2010), uma linguagem que possibilita a 
compreensão de mundo, aguça invenções e fantasias e pode promover criações, pois, além do uso de filmadoras, 
os desenhos das crianças podem fazer parte da elaboração dos roteiros. A estratégia da ilusão de movimentos 
através da sequência rápida de desenhos atrai as crianças que podem tanto ser os personagens como criá-los 
em diferentes cenários.
O trabalho com poesia, segundo a mesma autora, provoca a reflexão sobre expressão e sentimento e é uma 

linguagem que pode unir a palavra com o movimento, o som com a imagem, isto é, não é dada ênfase somente à 
linguagem escrita, mas ao seu formato, ritmo, sonoridade, às ideias, aos olhares, às experiências que são 
colocadas no papel, à imaginação que apresentam o mundo com mais liberdade. A criança pré-silábica poderá 
brincar de fazer poesia ou somente ouvi-las, quando lidas pelas professoras. 
A poesia no mundo infantil deve vir como brincadeira, sendo contada, vista e sentida poeticamente no cotidiano 
das crianças. Para tanto, as poesias visuais, ainda não tão populares no Brasil, são importantes, pois contém 
formas poéticas para além de palavras, ou seja, são formas de utilizar objetos, letras, para sintetizar idéias, 
sonhos, desejos.
A diferença entre o adulto e a criança na visão de Moreira (1995) em relação à poesia, é que a criança utiliza a 
analogia no seu modo de pensar ou interpretar as coisas, já o adulto busca, através dela, a linguagem poética. 
Por isso, o trabalho com poesia não seve preocupar-se com a estrutura, gênero ou características lingüísticas.
Já a música é uma linguagem que se constitui como um meio de refletir sobre o mundo e deve estar entre as 
crianças para que elas possam compreender e construir seu cotidiano e seu mundo a partir da linguagem sonora 
que não pode ser reduzida aos momentos de organização para determinada atividade (lanche, higiene, etc.)
A criança, ao buscar sua identidade e o reconhecimento do seu ambiente, experimenta as diversas características 
do som: altura, duração, intensidade e timbre, através de suas brincadeiras, cantarolando, assobiando, 
batucando com objetos, arrastando, gritando, emitindo os mais diferenciados sons em seus processos 
investigativos.
Conforme Gobbi (2010), a canção é importante como brincadeira, como conhecimento cultural, como contato 
com o folclore brasileiro. Além disso, deve proporcionar o contato com outros gêneros musicais, de outras 
culturas, de outros países, considerando também o que a criança carrega do seu contexto social, familiar, 
cultural. Considero interessante essa ligação entre o que é novo e o que já é conhecido pois cria uma construção 
coletiva de conhecimentos atribuindo significados próprios.
Os jogos sonoros, sonorização de histórias, escuta sonora, brincadeiras cantadas, percepção dos sons, barulhos 
e ruídos são importantes e podem constituir o tempo das crianças junto a outras linguagens e não como aula de 
música.
A autora defende que a criação de instrumentos sonoros, o trabalho vocal e as pesquisas sonoras evitam que os 
espaços destinados a educação infantil tornem-se reprodutores de músicas abordadas pelas mídias e favorecem 
construções e descobertas sonoras.
Outra linguagem pouco explorada na educação infantil é o teatro, a qual, segundo Gobbi (2010), não deve ser 
apenas pensada como um produto final, mas principalmente, explorando as dramatizações e jogos simbólicos 
tão presentes no cotidiano da criança. Ela acredita que, jogando e explorando personagens, conflitos e soluções 
as crianças experimentam realidades, criam outras, num jogo que é também social e contem elementos da vida 
vivida pelas crianças e o que estão em seu entorno. Através do jogo simbólico, elas assumem papéis sem que 
ninguém diga “faça assim, seja isso”, isto é, sem as práticas escolarizantes (aulas de teatro) que, geralmente são 
pensadas para uma apresentação às famílias ou como forma de mostrar o que aprenderam sobre determinado 
tema.
Para a autora, a oportunidade de conviver com a linguagem teatral, assistindo e brincando com ela e através dela, 
promovem o crescimento das crianças considerando invenção e imaginação, além da recuperação da fantasia e 
a nutrição da capacidade de encantar-se e criar outros modos de relacionar-se com a complexidade do mundo 
encontram-se nos contextos teatrais. Por isso, os espaços e cenários convidam a criar diferentes situações 
dramáticas.
Na educação infantil, Gobbi (2010) expõe a função que a dança vem tendo – e em alguns casos ainda está – 
voltada para a apresentação das crianças em datas comemorativas, ensaiando os gestos das crianças e 
direcionando seus desejos, numa expressão coreográfica disciplinadora de seus corpos, que fica reduzida à 
mera execução de algo pronto e acabado, sem a possibilidade de criação ou construção coletiva e espontânea, 
de livre expressão.
Para ela, é essencial preocupar-se com o que as crianças já sabem e consideram como dança, além de considerar 
a utilização dos espaços, muitas vezes ocupadas por cadeiras e mesas em modelo antecipatório da 
escolarização.
Para valorizar essa linguagem, professores devem perceber que as crianças podem expressar-se a partir do 
repertório que é próprio de seu corpo – já que ele é também social e histórico – de suas vivências, de modo a criar 
coreografias próprias, referentes ao seu grupo e de suas experiências particulares e de maneira mais ampla do 
conhecimento da cultura brasileira.
As criações infantis, segundo Gobbi (2010), devem ser expostas em diferentes contextos e espaços, 
considerando inclusive a participação das crianças na organização dessas exposições. As crianças, vistas como 
construtoras de cultura em suas diversas formas expressivas, devem ter locais apropriados onde suas criações 
possam ser discutidas, visualizadas por todos que circulam na cidade, para além dos espaços escolares 
(mostras culturais, fechamento de semestre, datas comemorativas, etc).
Expor as criações infantis dentro e fora dos muros da escola é, para a autora, uma forma de construir o sentido 
de pertencimento das crianças ao espaço vivenciado todos os dias por elas num processo de apropriação desse 
espaço. É uma forma de documentação de percursos criativos individuais e coletivos realizados pelas crianças e 
também pelos adultos que dialogam nesse trabalho, garantindo a circulação de idéias sobre suas criações entre 
os adultos e destes com as crianças e entre elas independentemente da faixa etária. 
Na visão de Moreira (1995), os espaços para exposições como os museus, por exemplo, são lugares que 
“guardam desenhos”, e as crianças entendem que os seus também deveriam estar lá, isto é, o espaço para expor 
produções de quem desenha não tem sentido de ser se for apenas para ser visitado pelos que não desenham. 
Isso reafirma a separação entre arte e cultura, trabalho e lazer.
Entendo que a valorização das produções começa justamente nesta seleção do que será exposto. Cada produção 
tem suas características próprias, sua intenção, sendo uma forma de expressão de ideias e sentimentos.

As exposições, para Rabitti (1999), são atos de comunicação e constroem a memória do grupo dentro de um 
contexto. Além disso, possibilitam o envolvimento de todos, não só como observadores de um projeto, mas como 
colaboradores podendo trazer sugestões, materiais, avaliando os processos de aprendizagem, levantando 
hipóteses sobre as experiências vividas dentro desses projetos, etc.
Por isso, não basta o registro das atividades, mas a reflexão sobre elas, compartilhando com o grupo, incluindo 
as crianças, permite uma documentação que tem uma função seja de manter ou modificar os caminhos 
percorridos até o momento.
 PLANEJAMENTO E CURRÍCULO
Pensando no planejamento do professor, Moreira (1995) diz que as manifestações expressivas e artísticas não 
precisam ficar concentradas num único dia ou período entre disciplinas escolares e que devem ganhar espaços 
cada vez maiores no dia-a-dia de adultos e crianças, isto é, incluídos na rotina, diluído durante o tempo todo em 
que as crianças se encontram na escola. 
A falta de tempo para a expressão dentro do currículo escolar é, segundo a autora, o reflexo de uma sociedade 
que fragmenta o processo escolar em geográfico, ortográfico, científico, histórico, matemático e artístico, Para 
ela, a arte trabalha o homem inteiro e, por isso, defende que a expressão deve estar na aula de estudos sociais, 
matemática, português por considerar que, expressando-se através de diferentes linguagens, a criança elabora 
esses conhecimentos de forma mais ampla.  
Concordando com essa visão, Katz (1999) defende que as linguagens visual e gráfica são maneiras de explorar 
os conhecimentos devendo estar integradas ao trabalho como linguagens disponíveis às crianças que não 
dispõem da escrita e leitura convencionais. Portanto, as “artes” não são ensinadas como uma disciplina, mas o 
caminho que permeia outras matérias.
Segundo Moreira (1995), o currículo da educação infantil fragmenta os conhecimentos privilegiando uns em 
detrimento de outros, o que significa destinar mais tempo aos conhecimentos mais importantes. Portanto, o 
tempo escolar tem reservado mais tempo às matérias que cuidem do pensamento lógico e objetivo do que com 
àquelas que envolvem questões afetivas e emocionais.
 Observando algumas rotinas, a autora percebeu que o tempo dedicado ao desenho, por exemplo, é muito 
pequeno, o que reflete à concepção da escola em relação às atividades de expressão e sua importância no 
desenvolvimento da criança.
Geralmente, quando alguma atividade tem que ser substituída durante o período de aula, os professores optam 
por utilizar o tempo da “aula de artes” para propor ou terminar algo que havia planejado para as áreas de língua 
e/ou matemática, por exemplo.

“(...) o tempo destinado à expressão artística é um tempo destinado a si próprio. É o tempo em que o sujeito se 
apossa do material para dizer de si e do seu mundo. Para falar do que lhe diz respeito, para dar forma a seus 
pensamentos e sentimentos. Este é um tempo que há muito tempo a vida urbana engoliu...” (MOREIRA, 1995, 
p79).

Em relação a essa organização da rotina, Rabitti (1999) relata uma experiência em Villeta onde a criança escolhe 
a atividade da qual quer participar a partir de um rol de propostas significativas, planejadas pelo professor, as 
quais envolvem diversas linguagens. A partir disso, o professor observa e estimula a criança para que possa 
envolver-se em atividades diferentes, isto é, garantindo oportunidades de expressão pessoal. “Na Villeta (...), a 
ética foi o respeito aos direitos da criança. E o primeiro é o direito a um crescimento que respeite os ritmos 
individuais”. (RABITTI, 1999, p.161)
Nesse sentido, Gobbi (2010), sugere à escola incentivar a curiosidade e a exploração; garantir experimentos que 
considerem a “plurisensorialidade”; garantir às crianças a comunicação por diferentes linguagens, o 
protagonismo e o prazer em descobertas com seus pares, enfim, compor um currículo que abranja diferentes 
linguagens e formas de expressão.
Segundo Rabitti (1999), as crianças são criativas, curiosas, gostam de projetar soluções desde que sejam 
encorajadas nas suas experiências, se forem ouvidas e se atuarem em um ambiente estimulante e rico em 
materiais. A integração de experiências resulta em uma aprendizagem de qualidade.
O trabalho com projetos é uma sugestão para Katz (1999), já que favorece um envolvimento maior por parte das 
crianças e uma compreensão mais ampla dos temas de estudo, pois as encorajam na tomada de decisões, nas 
suas escolhas, etc.
Forman (1999), também defende o trabalho através de projetos, pois acredita que ele possibilita a contribuição 
individual de cada criança, mas que também interajam na busca de objetivos comuns coordenando opiniões 
divergentes. Assim, as crianças utilizam o diálogo e diferentes formas de representação (verbal, gestos, gráficos, 
etc) para comunicar suas ideias e alcançar um acordo.
Portanto, o currículo deve ser flexível inclusive em relação ao tempo, pois as crianças possuem um tempo próprio 
para executar suas explorações, conforme seu interesse e envolvimento. Muitas vezes, ficam desmotivadas por 
não sentirem-se autoras da sua criação, além de serem pressionadas pelo tempo que dispõem para chegar a um 
resultado.
O currículo deve estar centrado na criança, considerando que qualquer atividade de pesquisa deve ter a iniciativa 
dada pela criança. O professor tem que estar disposto a mudar o rumo do trabalho conforme a direção sugerida 
pelas crianças no caso de modificarem seu foco de investigação.                                                                                              
Diante de uma proposta, as crianças são capazes de criar diferentes possibilidades, porém, geralmente, são cada 
vez mais direcionadas a “como” fazer. Não lhes é permitido explorar, investigar; os resultados já são previstos ao 
seguir a comanda do professor.
A arte é defendida por Moreira (1995), como resultante de uma ideia de diversidade, de algo que é único e pessoal 
e por isso, deve rejeitar toda proposta que parta da uniformidade.
Assim como na imagem abaixo, a escola ainda trabalha com concepções e práticas uniformizantes a partir do 

momento que espera que todos adquiram as mesmas aprendizagens e projeta resultados que interessam à 
ideologia dominante.

Em uma análise do modelo da sociedade industrial, Katz (1999), coloca em xeque a visão da linha de montagem, 
onde as crianças estão sujeitas à mesma sequência de atividades e instruções visando os mesmos “produtos”, 
isto é, como se a educação fosse um processo direto, uma via de mão única – o professor age transformando a 
matéria (criança) em um produto já esperado.
As contribuições da psicologia trouxeram para a pedagogia a reflexão sobre a importância da brincadeira no 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Moreira (1995) aponta o papel da brincadeira como introdutor das 
primeiras regras sociais, noções de tempo, espaço, além das questões afetivas, angústias e o desenvolvimento 
da personalidade através das experiências lúdicas.
Considerando que a criança está construindo sua identidade pessoal e cultural, seria imprescindível garantir 
ambientes em que sejam respeitadas as especificidades das crianças na educação infantil, bem como, dos 
saberes que elas trazem quando chegam às creches e pré-escolas e aqueles que constroem durante o tempo de 
permanência nesses espaços. 
Para Malaguzzi (1999), os estudos sobre as crianças e o seu desenvolvimento colocam em evidência as 
qualidades e habilidades inerentes a elas, além da necessidade de expressão e ação sobre seu meio. Sendo 
assim, a ciência reconhece que a criança possui capacidades, recursos para manifestar-se e expressar-se, 
porém, a sociedade não responde aos direitos dessa criança.
Para ele, a escola deve oferecer várias possibilidades de expressão aumentando assim a motivação da criança 
para desenvolver novas experiências. Portanto, deve-se pensar em ampliar os objetivos, as situações e a 
estrutura em que elas são oferecidas, ajustando os recursos, materiais e as interações possíveis com objetos e 
parceiros.
Essa ampliação das possibilidades também ajuda o professor na observação e interpretação de gestos, falas 
entre outras manifestações da criança, fazendo-o refletir sobre suas intervenções e pensando na auto- avaliação 
do trabalho desenvolvido.
Malaguzzi defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são feitos em 
Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos variados 
espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos para a 
realização de seus projetos de interesse.
Uma das ideias de Malaguzzi sobre o planejamento baseia-se na concepção de que trabalhar com crianças 
significa trabalhar com incertezas e inovações e dentro dessa perspectiva há um percurso de estudo sobre o 
fluxo da aprendizagem, seu tempo e lugar, sobre como ela pode ser preparada, como oferecer palavras, 
pensamento lógico, linguagem corporal, simbólica, entre outras, como brincar, como a identidade individual e do 
grupo se constroem, como e quais habilidades e esquemas cognitivos devemos investir, enfim, o planejamento e 
currículo são encontrados nas próprias crianças.
Conforme a experiência de Reggio Emília, as crianças são encorajadas a expressar seus sentimentos, 
observações e entendimentos tanto verbal como visualmente através de encenações dramáticas e 
representações gráficas.
Muitas práticas tornam-se contraditórias por não compreender o que é educar através de múltiplas linguagens. 
Parece então que esses momentos de “liberdade” são apenas uma descontração em aulas repletas de 
“conteúdos escolares”.
“O importante é que cada um possa reencontrar o seu próprio canal expressivo: desenhar com palavras, com a 
música, com as cores, com o gesto. E também se aventurar em outras linguagens, recriando seu espaço lúdico, 
se afirmando como ser humano” (MOREIRA, 1995, p.96).
Para Moreira (1995), o educador se educa na prática, sendo uma tarefa de renovação e de reencontro com o seu 
espaço lúdico. Junto com a criança, o adulto também reconquista suas marcas, sua palavra, sua expressão de 
desejos e conflitos. “(...) ao buscarmos pela humanização do homem, somos capazes de remover fronteiras 
políticas, étnicas, sociais, e de respeitar o ser humano em sua integridade, para torná-lo mais homem” 
(AMBROGI,2011). 
“(...) Tratar as palavras e ações das crianças como fonte de inspiração dos currículos é muitas vezes mais difícil 
do que simplesmente elaborar ‘atividades criativas’” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.267).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando então, a criança como sujeito de direitos, torna-se indiscutível a necessidade de elaboração de um 
currículo que atenda às suas necessidades e especificidades, tendo a ludicidade como base para a organização 
do tempo, espaço e propostas dentro da escola de educação infantil. Além disso, o conhecimento a respeito do 
processo de desenvolvimento infantil e a compreensão do seu papel na construção de conhecimentos, faz com 
que a experimentação se torne parte integrante de qualquer proposta, pois leva a uma aprendizagem mais 
significativa.
Naturalmente as crianças demonstram curiosidade pelas “coisas” do mundo e a ideia defendida aqui é a de que 
sejam aproveitadas essas curiosidades para a elaboração do currículo da educação infantil, considerando todas 
as formas de experimentar esses conteúdos, as múltiplas linguagens de que as crianças são feitas: as formas de 
expressão são importantes caminhos que apontam para o respeito ao direito do ser humano, já que somos 
únicos e devemos ter a nossa própria forma de enxergar o mundo.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO 
A educação infantil brasileira vem, ao longo da história, construindo seu espaço e avançando nas suas 
concepções não só sobre o processo educacional em si, mas, principalmente, em relação à concepção de 
infância e criança, o que refletiu uma luta social e política através de movimentos e Leis que investiram na 
garantia de direitos a esse sujeito considerado por muito tempo um “vir a ser”, como se não possuísse, em seu 
processo de desenvolvimento, capacidades, necessidades e interesses próprios à sua faixa etária. Portanto, 
conceber a criança como sujeito do seu processo de aprendizagem, significa desenvolver uma proposta que 
considere suas experiências assim como o seu modo de compreender o mundo e fazer suas descobertas o 
caminho para formar cidadãos autônomos, criativos e pesquisadores. Ao considerar a escola um espaço de 
possibilidades para a criança aprender e se desenvolver, é de fundamental importância que a elaboração do 
currículo contemple as múltiplas linguagens e formas de expressar-se que são inerentes à criança através, 
principalmente, da ludicidade, das interações entre crianças, professores e o ambiente e dos mais variados 
processos de investigação em que elas se envolvem, experimentando e descobrindo o mundo à sua volta. 
Palavras-chave: criança; direitos; currículo; múltiplas linguagens.
 
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como finalidade uma reflexão acerca da proposta pedagógica que vem sendo realizada nas 
escolas de educação infantil em relação ao currículo e à maneira como as propostas são planejadas 
proporcionando ou não que as crianças utilizem múltiplas linguagens e manifestações expressivas para 
conhecer o mundo. Assim, surgem reflexões sobre como garantir os direitos à expressão sem
 oferecer espaço para experimentação?
A intenção é que consigamos ampliar nosso olhar sobre aspectos que tolhemos no desenvolvimento dos 
indivíduos desde a mais tenra idade como, por exemplo, a questão da expressão, autonomia e o convívio com 
práticas pedagógicas que respeitem suas ideias, interesses e direitos.
Partindo desses pressupostos, o trabalho aqui apresentado traz algumas contribuições de autores que se 
propuseram a defender o respeito às múltiplas linguagens que as próprias crianças manifestam através da 
ludicidade, das experiências e descobertas que fazem na sua busca pelo conhecimento, considerando as 
especificidades desse processo de apropriação pelas crianças.
Dentro da teoria pesquisada o que pôde ser analisado é a necessidade de uma reorganização do currículo da 
educação infantil e das metodologias utilizadas para alcançar seus objetivos.
A ênfase encontra-se na possibilidade de trabalhar múltiplas linguagens e considerar a experimentação como a 
maneira mais significativa de aprender, principalmente para as crianças pequenas. Esta abordagem traz 
propostas não só lúdicas, que são primordiais à educação infantil, mas que envolvam diferentes manifestações 
expressivas, principalmente através da linguagem artística. 
Portanto, considerar as múltiplas linguagens como direito da criança a expressar-se, significa, dentro da análise 
feita aqui, considerar a criança como sujeito do seu próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento a 
partir do seu olhar sobre as coisas, sobre o mundo.

MÚLTIPLAS LINGUAGENS
Pensando nas práticas pedagógicas atuais, é importante analisar o que vem sendo considerado mais relevante 
no que diz respeito às linguagens expressivas na educação infantil e qual a relação entre a “escolarização” e as 
múltiplas linguagens possíveis e que são inerentes ao universo infantil.
Rinaldi (1999), reforça a necessidade de se ter clareza sobre a concepção de criança, sendo que, para ela, a 
criança deve ser vista como sujeito único com direitos e não só com necessidades, sujeito com capacidades, 
com desejo de crescer e de se relacionar com as pessoas, curioso e comunicativo, o que lhe confere uma 
identificação com seu grupo/ espécie. Para a autora, as crianças estão dispostas a expressarem-se dentro do seu 
contexto através de múltiplas linguagens simbólicas.

Uma das grandes influências da experiência de Reggio Emília é a oportunidade de representação e expressão 
através de muitos meios simbólicos como, palavras, movimentos, canções, desenhos, construção com blocos, 
jogo de sombras, dando à arte e à estética uma grande importância na maneira como a criança percebe e 
representa o mundo real. “(...) A arte (...) é vista como uma parte integral da aprendizagem cognitiva/simbólica 
plena da criança em desenvolvimento. (...)” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.254).
Os autores acima, concluíram com as observações das escolas de Reggio Emília que o processo de 
aprendizagem envolve fazer conexões e relacionamentos entre sentimentos, ações, palavras e ideias. Há uma 
integração e continuidade de ideias e atividades. Essas conexões se fazem também através do ambiente da sala 
de aula, dos estímulos e organização que o espaço oferece.
Gobbi (2010), defende que a infância é uma construção social e histórica sendo um período da vida em que as 
crianças já devem ser consideradas como sujeitos históricos e de direitos.  Período constituído de diversas 
formas de estar e se manifestar no mundo através das relações e práticas vivenciadas, experimentando a cada 
instante suas brincadeiras, invenções, fantasias, desejos que lhes permitem construir sentidos e culturas das 
quais fazem parte demonstrando suas capacidades de compreender e expressar o mundo, o qual é 
experimentado pelos cheiros, cores, aromas, texturas, imagens, movimentos, etc...

 “(...) trata-se da extraordinária capacidade em provar a vida de modo intenso, com tudo o que isso envolve, tais 
como, confrontos, tristezas, alegrias, amizades, tensões. Capazes que as crianças são de materializar suas 
idéias, ainda que tantas vezes incompreensíveis aos adultos, os pequenos exibem amplo interesse sobre todas 
as coisas, estendendo um amplo espectro que vai das questões sobre a natureza humana àquelas voltadas para 
demais aspectos da vida (...)” (GOBBI, 2010, p.1). 

  Conforme a autora, as idéias das crianças nos mostram que é possível formular conhecimentos e saberes muito 
além das linguagens verbais ou escritas. As crianças são capazes de se expressar através de diferentes 
linguagens, mas, muitas vezes, são limitadas em suas manifestações ou incompreendidas pelos adultos, já que 
as práticas são padronizadoras em relação ao direito à expressão. 
Muitas vezes, a linguagem natural da criança que se expressa pelo jogo e pelo desenho, na concepção de Moreira 
(1995) é desprezada pela escola que, supervalorizando a alfabetização, vai ensinando a sua linguagem, aquela 
que domina e controla o discurso da criança.  Dentro dessa perspectiva, percebe-se a concepção de criança que 
a escola tem quando substitui uma linguagem que é dela, e impõe a sua como sendo mais importante.
No âmbito educacional, as propostas oferecidas não garantem os processos de criação, o questionamento, a 
busca por diferentes materiais e o respeito pelas manifestações e pelo trabalho individual e coletivo 
considerando as diversas formas expressivas.
Em relação às linguagens, Gobbi afirma ainda que estamos condicionados a pensá-las sempre relacionadas à 
fala deixando de associá-las ao movimento, ao desenho, a dramatização, a brincadeira, a fotografia, a música, a 
dança, ao gesto, ao choro.
Segundo ela (Gobbi), o termo “linguagem” é freqüentemente relacionado à linguagem verbal e escrita e, por 
vezes, lhe é dado tanta importância que impede a curiosidade de conhecer outras manifestações expressivas dos 
seres humanos, principalmente enquanto criança. Em acordo, Moreira (1995), nos chama atenção para a 
antecipação da alfabetização com atividades intelectuais e abstratas como uma oposição ao jogo e às propostas 
de descobertas, criação e pesquisa, tão importantes às crianças.
Para a autora, o desenho, por exemplo, é para a criança uma linguagem assim como a fala, o gesto, podendo ser 
considerada a escrita dela enquanto “não escreve” utilizando letras. Ela considera o desenho a primeira forma de 
escrita da criança.
Explorar e conhecer as linguagens utilizadas pelas crianças para expressarem-se, significa estar junto com elas 
e perceber suas particularidades de acordo com gênero, classe social, etnia, faixa etária a qual pertencem.
Outra constante defendida por Gobbi (2010) é a escuta necessária para um diálogo que privilegie o confronto de 
ideias, as relações com seus pares, as criações individuais ou coletivas, considerando as características 
peculiares da infância e suas manifestações que, nem sempre falam com palavras e letras, mas se comunicam, 
experimentam e organizam o mundo.
De acordo com essa ideia, Rabitti (1999), afirma que ao ouvir a criança, o professor torna-se um “suporte”, pois 
conhecendo cada aluno é capaz de agir nas potencialidades, propondo desafios que o fazem progredir.
De acordo com Dalhberg, Moss e Pence (2003), a comunicação é vista como a chave para aprendizagem das 
crianças e o estabelecimento de relações deve ser a base da pedagogia. Uma instituição de qualidade deve 
investir para que a criança seja um “interagente ativo, e não um receptor passivo” (p.83). 
O trabalho que considere as diferentes linguagens das crianças implica, além de planejar para elas e com elas, 
ambientes contendo materiais diversos, que se garanta também a aproximação da arte em suas diversas formas: 
teatro, cinema, dança, exposições, literatura, música ampliando e reivindicando o direito às manifestações 
artístico-culturais além do contexto escolar. 
Para Gobbi (2010), a associação da dimensão lúdica, essencial à formação humana, às demais atividades 
expressivas das crianças, baseia-se na expressão de sentimentos, invenções, imaginação, bem como, no 
desenvolvimento da sensibilidade, concebida como capacidade de exteriorizar sensações, através das quais 
construímos relações com os outros e com o mundo. “A criança brinca porque não poderia viver de outra forma. 
Por isso desenha, por isto cria: porque brinca”. (MOREIRA, 1995, p.37)
A produção cinematográfica também é considerada por Gobbi (2010), uma linguagem que possibilita a 
compreensão de mundo, aguça invenções e fantasias e pode promover criações, pois, além do uso de filmadoras, 
os desenhos das crianças podem fazer parte da elaboração dos roteiros. A estratégia da ilusão de movimentos 
através da sequência rápida de desenhos atrai as crianças que podem tanto ser os personagens como criá-los 
em diferentes cenários.
O trabalho com poesia, segundo a mesma autora, provoca a reflexão sobre expressão e sentimento e é uma 

linguagem que pode unir a palavra com o movimento, o som com a imagem, isto é, não é dada ênfase somente à 
linguagem escrita, mas ao seu formato, ritmo, sonoridade, às ideias, aos olhares, às experiências que são 
colocadas no papel, à imaginação que apresentam o mundo com mais liberdade. A criança pré-silábica poderá 
brincar de fazer poesia ou somente ouvi-las, quando lidas pelas professoras. 
A poesia no mundo infantil deve vir como brincadeira, sendo contada, vista e sentida poeticamente no cotidiano 
das crianças. Para tanto, as poesias visuais, ainda não tão populares no Brasil, são importantes, pois contém 
formas poéticas para além de palavras, ou seja, são formas de utilizar objetos, letras, para sintetizar idéias, 
sonhos, desejos.
A diferença entre o adulto e a criança na visão de Moreira (1995) em relação à poesia, é que a criança utiliza a 
analogia no seu modo de pensar ou interpretar as coisas, já o adulto busca, através dela, a linguagem poética. 
Por isso, o trabalho com poesia não seve preocupar-se com a estrutura, gênero ou características lingüísticas.
Já a música é uma linguagem que se constitui como um meio de refletir sobre o mundo e deve estar entre as 
crianças para que elas possam compreender e construir seu cotidiano e seu mundo a partir da linguagem sonora 
que não pode ser reduzida aos momentos de organização para determinada atividade (lanche, higiene, etc.)
A criança, ao buscar sua identidade e o reconhecimento do seu ambiente, experimenta as diversas características 
do som: altura, duração, intensidade e timbre, através de suas brincadeiras, cantarolando, assobiando, 
batucando com objetos, arrastando, gritando, emitindo os mais diferenciados sons em seus processos 
investigativos.
Conforme Gobbi (2010), a canção é importante como brincadeira, como conhecimento cultural, como contato 
com o folclore brasileiro. Além disso, deve proporcionar o contato com outros gêneros musicais, de outras 
culturas, de outros países, considerando também o que a criança carrega do seu contexto social, familiar, 
cultural. Considero interessante essa ligação entre o que é novo e o que já é conhecido pois cria uma construção 
coletiva de conhecimentos atribuindo significados próprios.
Os jogos sonoros, sonorização de histórias, escuta sonora, brincadeiras cantadas, percepção dos sons, barulhos 
e ruídos são importantes e podem constituir o tempo das crianças junto a outras linguagens e não como aula de 
música.
A autora defende que a criação de instrumentos sonoros, o trabalho vocal e as pesquisas sonoras evitam que os 
espaços destinados a educação infantil tornem-se reprodutores de músicas abordadas pelas mídias e favorecem 
construções e descobertas sonoras.
Outra linguagem pouco explorada na educação infantil é o teatro, a qual, segundo Gobbi (2010), não deve ser 
apenas pensada como um produto final, mas principalmente, explorando as dramatizações e jogos simbólicos 
tão presentes no cotidiano da criança. Ela acredita que, jogando e explorando personagens, conflitos e soluções 
as crianças experimentam realidades, criam outras, num jogo que é também social e contem elementos da vida 
vivida pelas crianças e o que estão em seu entorno. Através do jogo simbólico, elas assumem papéis sem que 
ninguém diga “faça assim, seja isso”, isto é, sem as práticas escolarizantes (aulas de teatro) que, geralmente são 
pensadas para uma apresentação às famílias ou como forma de mostrar o que aprenderam sobre determinado 
tema.
Para a autora, a oportunidade de conviver com a linguagem teatral, assistindo e brincando com ela e através dela, 
promovem o crescimento das crianças considerando invenção e imaginação, além da recuperação da fantasia e 
a nutrição da capacidade de encantar-se e criar outros modos de relacionar-se com a complexidade do mundo 
encontram-se nos contextos teatrais. Por isso, os espaços e cenários convidam a criar diferentes situações 
dramáticas.
Na educação infantil, Gobbi (2010) expõe a função que a dança vem tendo – e em alguns casos ainda está – 
voltada para a apresentação das crianças em datas comemorativas, ensaiando os gestos das crianças e 
direcionando seus desejos, numa expressão coreográfica disciplinadora de seus corpos, que fica reduzida à 
mera execução de algo pronto e acabado, sem a possibilidade de criação ou construção coletiva e espontânea, 
de livre expressão.
Para ela, é essencial preocupar-se com o que as crianças já sabem e consideram como dança, além de considerar 
a utilização dos espaços, muitas vezes ocupadas por cadeiras e mesas em modelo antecipatório da 
escolarização.
Para valorizar essa linguagem, professores devem perceber que as crianças podem expressar-se a partir do 
repertório que é próprio de seu corpo – já que ele é também social e histórico – de suas vivências, de modo a criar 
coreografias próprias, referentes ao seu grupo e de suas experiências particulares e de maneira mais ampla do 
conhecimento da cultura brasileira.
As criações infantis, segundo Gobbi (2010), devem ser expostas em diferentes contextos e espaços, 
considerando inclusive a participação das crianças na organização dessas exposições. As crianças, vistas como 
construtoras de cultura em suas diversas formas expressivas, devem ter locais apropriados onde suas criações 
possam ser discutidas, visualizadas por todos que circulam na cidade, para além dos espaços escolares 
(mostras culturais, fechamento de semestre, datas comemorativas, etc).
Expor as criações infantis dentro e fora dos muros da escola é, para a autora, uma forma de construir o sentido 
de pertencimento das crianças ao espaço vivenciado todos os dias por elas num processo de apropriação desse 
espaço. É uma forma de documentação de percursos criativos individuais e coletivos realizados pelas crianças e 
também pelos adultos que dialogam nesse trabalho, garantindo a circulação de idéias sobre suas criações entre 
os adultos e destes com as crianças e entre elas independentemente da faixa etária. 
Na visão de Moreira (1995), os espaços para exposições como os museus, por exemplo, são lugares que 
“guardam desenhos”, e as crianças entendem que os seus também deveriam estar lá, isto é, o espaço para expor 
produções de quem desenha não tem sentido de ser se for apenas para ser visitado pelos que não desenham. 
Isso reafirma a separação entre arte e cultura, trabalho e lazer.
Entendo que a valorização das produções começa justamente nesta seleção do que será exposto. Cada produção 
tem suas características próprias, sua intenção, sendo uma forma de expressão de ideias e sentimentos.

As exposições, para Rabitti (1999), são atos de comunicação e constroem a memória do grupo dentro de um 
contexto. Além disso, possibilitam o envolvimento de todos, não só como observadores de um projeto, mas como 
colaboradores podendo trazer sugestões, materiais, avaliando os processos de aprendizagem, levantando 
hipóteses sobre as experiências vividas dentro desses projetos, etc.
Por isso, não basta o registro das atividades, mas a reflexão sobre elas, compartilhando com o grupo, incluindo 
as crianças, permite uma documentação que tem uma função seja de manter ou modificar os caminhos 
percorridos até o momento.
 PLANEJAMENTO E CURRÍCULO
Pensando no planejamento do professor, Moreira (1995) diz que as manifestações expressivas e artísticas não 
precisam ficar concentradas num único dia ou período entre disciplinas escolares e que devem ganhar espaços 
cada vez maiores no dia-a-dia de adultos e crianças, isto é, incluídos na rotina, diluído durante o tempo todo em 
que as crianças se encontram na escola. 
A falta de tempo para a expressão dentro do currículo escolar é, segundo a autora, o reflexo de uma sociedade 
que fragmenta o processo escolar em geográfico, ortográfico, científico, histórico, matemático e artístico, Para 
ela, a arte trabalha o homem inteiro e, por isso, defende que a expressão deve estar na aula de estudos sociais, 
matemática, português por considerar que, expressando-se através de diferentes linguagens, a criança elabora 
esses conhecimentos de forma mais ampla.  
Concordando com essa visão, Katz (1999) defende que as linguagens visual e gráfica são maneiras de explorar 
os conhecimentos devendo estar integradas ao trabalho como linguagens disponíveis às crianças que não 
dispõem da escrita e leitura convencionais. Portanto, as “artes” não são ensinadas como uma disciplina, mas o 
caminho que permeia outras matérias.
Segundo Moreira (1995), o currículo da educação infantil fragmenta os conhecimentos privilegiando uns em 
detrimento de outros, o que significa destinar mais tempo aos conhecimentos mais importantes. Portanto, o 
tempo escolar tem reservado mais tempo às matérias que cuidem do pensamento lógico e objetivo do que com 
àquelas que envolvem questões afetivas e emocionais.
 Observando algumas rotinas, a autora percebeu que o tempo dedicado ao desenho, por exemplo, é muito 
pequeno, o que reflete à concepção da escola em relação às atividades de expressão e sua importância no 
desenvolvimento da criança.
Geralmente, quando alguma atividade tem que ser substituída durante o período de aula, os professores optam 
por utilizar o tempo da “aula de artes” para propor ou terminar algo que havia planejado para as áreas de língua 
e/ou matemática, por exemplo.

“(...) o tempo destinado à expressão artística é um tempo destinado a si próprio. É o tempo em que o sujeito se 
apossa do material para dizer de si e do seu mundo. Para falar do que lhe diz respeito, para dar forma a seus 
pensamentos e sentimentos. Este é um tempo que há muito tempo a vida urbana engoliu...” (MOREIRA, 1995, 
p79).

Em relação a essa organização da rotina, Rabitti (1999) relata uma experiência em Villeta onde a criança escolhe 
a atividade da qual quer participar a partir de um rol de propostas significativas, planejadas pelo professor, as 
quais envolvem diversas linguagens. A partir disso, o professor observa e estimula a criança para que possa 
envolver-se em atividades diferentes, isto é, garantindo oportunidades de expressão pessoal. “Na Villeta (...), a 
ética foi o respeito aos direitos da criança. E o primeiro é o direito a um crescimento que respeite os ritmos 
individuais”. (RABITTI, 1999, p.161)
Nesse sentido, Gobbi (2010), sugere à escola incentivar a curiosidade e a exploração; garantir experimentos que 
considerem a “plurisensorialidade”; garantir às crianças a comunicação por diferentes linguagens, o 
protagonismo e o prazer em descobertas com seus pares, enfim, compor um currículo que abranja diferentes 
linguagens e formas de expressão.
Segundo Rabitti (1999), as crianças são criativas, curiosas, gostam de projetar soluções desde que sejam 
encorajadas nas suas experiências, se forem ouvidas e se atuarem em um ambiente estimulante e rico em 
materiais. A integração de experiências resulta em uma aprendizagem de qualidade.
O trabalho com projetos é uma sugestão para Katz (1999), já que favorece um envolvimento maior por parte das 
crianças e uma compreensão mais ampla dos temas de estudo, pois as encorajam na tomada de decisões, nas 
suas escolhas, etc.
Forman (1999), também defende o trabalho através de projetos, pois acredita que ele possibilita a contribuição 
individual de cada criança, mas que também interajam na busca de objetivos comuns coordenando opiniões 
divergentes. Assim, as crianças utilizam o diálogo e diferentes formas de representação (verbal, gestos, gráficos, 
etc) para comunicar suas ideias e alcançar um acordo.
Portanto, o currículo deve ser flexível inclusive em relação ao tempo, pois as crianças possuem um tempo próprio 
para executar suas explorações, conforme seu interesse e envolvimento. Muitas vezes, ficam desmotivadas por 
não sentirem-se autoras da sua criação, além de serem pressionadas pelo tempo que dispõem para chegar a um 
resultado.
O currículo deve estar centrado na criança, considerando que qualquer atividade de pesquisa deve ter a iniciativa 
dada pela criança. O professor tem que estar disposto a mudar o rumo do trabalho conforme a direção sugerida 
pelas crianças no caso de modificarem seu foco de investigação.                                                                                              
Diante de uma proposta, as crianças são capazes de criar diferentes possibilidades, porém, geralmente, são cada 
vez mais direcionadas a “como” fazer. Não lhes é permitido explorar, investigar; os resultados já são previstos ao 
seguir a comanda do professor.
A arte é defendida por Moreira (1995), como resultante de uma ideia de diversidade, de algo que é único e pessoal 
e por isso, deve rejeitar toda proposta que parta da uniformidade.
Assim como na imagem abaixo, a escola ainda trabalha com concepções e práticas uniformizantes a partir do 

momento que espera que todos adquiram as mesmas aprendizagens e projeta resultados que interessam à 
ideologia dominante.

Em uma análise do modelo da sociedade industrial, Katz (1999), coloca em xeque a visão da linha de montagem, 
onde as crianças estão sujeitas à mesma sequência de atividades e instruções visando os mesmos “produtos”, 
isto é, como se a educação fosse um processo direto, uma via de mão única – o professor age transformando a 
matéria (criança) em um produto já esperado.
As contribuições da psicologia trouxeram para a pedagogia a reflexão sobre a importância da brincadeira no 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Moreira (1995) aponta o papel da brincadeira como introdutor das 
primeiras regras sociais, noções de tempo, espaço, além das questões afetivas, angústias e o desenvolvimento 
da personalidade através das experiências lúdicas.
Considerando que a criança está construindo sua identidade pessoal e cultural, seria imprescindível garantir 
ambientes em que sejam respeitadas as especificidades das crianças na educação infantil, bem como, dos 
saberes que elas trazem quando chegam às creches e pré-escolas e aqueles que constroem durante o tempo de 
permanência nesses espaços. 
Para Malaguzzi (1999), os estudos sobre as crianças e o seu desenvolvimento colocam em evidência as 
qualidades e habilidades inerentes a elas, além da necessidade de expressão e ação sobre seu meio. Sendo 
assim, a ciência reconhece que a criança possui capacidades, recursos para manifestar-se e expressar-se, 
porém, a sociedade não responde aos direitos dessa criança.
Para ele, a escola deve oferecer várias possibilidades de expressão aumentando assim a motivação da criança 
para desenvolver novas experiências. Portanto, deve-se pensar em ampliar os objetivos, as situações e a 
estrutura em que elas são oferecidas, ajustando os recursos, materiais e as interações possíveis com objetos e 
parceiros.
Essa ampliação das possibilidades também ajuda o professor na observação e interpretação de gestos, falas 
entre outras manifestações da criança, fazendo-o refletir sobre suas intervenções e pensando na auto- avaliação 
do trabalho desenvolvido.
Malaguzzi defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são feitos em 
Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos variados 
espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos para a 
realização de seus projetos de interesse.
Uma das ideias de Malaguzzi sobre o planejamento baseia-se na concepção de que trabalhar com crianças 
significa trabalhar com incertezas e inovações e dentro dessa perspectiva há um percurso de estudo sobre o 
fluxo da aprendizagem, seu tempo e lugar, sobre como ela pode ser preparada, como oferecer palavras, 
pensamento lógico, linguagem corporal, simbólica, entre outras, como brincar, como a identidade individual e do 
grupo se constroem, como e quais habilidades e esquemas cognitivos devemos investir, enfim, o planejamento e 
currículo são encontrados nas próprias crianças.
Conforme a experiência de Reggio Emília, as crianças são encorajadas a expressar seus sentimentos, 
observações e entendimentos tanto verbal como visualmente através de encenações dramáticas e 
representações gráficas.
Muitas práticas tornam-se contraditórias por não compreender o que é educar através de múltiplas linguagens. 
Parece então que esses momentos de “liberdade” são apenas uma descontração em aulas repletas de 
“conteúdos escolares”.
“O importante é que cada um possa reencontrar o seu próprio canal expressivo: desenhar com palavras, com a 
música, com as cores, com o gesto. E também se aventurar em outras linguagens, recriando seu espaço lúdico, 
se afirmando como ser humano” (MOREIRA, 1995, p.96).
Para Moreira (1995), o educador se educa na prática, sendo uma tarefa de renovação e de reencontro com o seu 
espaço lúdico. Junto com a criança, o adulto também reconquista suas marcas, sua palavra, sua expressão de 
desejos e conflitos. “(...) ao buscarmos pela humanização do homem, somos capazes de remover fronteiras 
políticas, étnicas, sociais, e de respeitar o ser humano em sua integridade, para torná-lo mais homem” 
(AMBROGI,2011). 
“(...) Tratar as palavras e ações das crianças como fonte de inspiração dos currículos é muitas vezes mais difícil 
do que simplesmente elaborar ‘atividades criativas’” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.267).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando então, a criança como sujeito de direitos, torna-se indiscutível a necessidade de elaboração de um 
currículo que atenda às suas necessidades e especificidades, tendo a ludicidade como base para a organização 
do tempo, espaço e propostas dentro da escola de educação infantil. Além disso, o conhecimento a respeito do 
processo de desenvolvimento infantil e a compreensão do seu papel na construção de conhecimentos, faz com 
que a experimentação se torne parte integrante de qualquer proposta, pois leva a uma aprendizagem mais 
significativa.
Naturalmente as crianças demonstram curiosidade pelas “coisas” do mundo e a ideia defendida aqui é a de que 
sejam aproveitadas essas curiosidades para a elaboração do currículo da educação infantil, considerando todas 
as formas de experimentar esses conteúdos, as múltiplas linguagens de que as crianças são feitas: as formas de 
expressão são importantes caminhos que apontam para o respeito ao direito do ser humano, já que somos 
únicos e devemos ter a nossa própria forma de enxergar o mundo.

REFERÊNCIAS
DAHLBERG, Gunilla, MOSS, Peter e PENCE, Alan. Qualidade na Educação da Primeira Infância – perspectivas 
pós-modernas. Trad. Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2003.
GANDINI, Lella. Espaços educacionais e de envolvimento pessoal. In EDWARDS, Carolyn, GANDINI, Lella e 

FORMAN, George (orgs.) As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emília na Educação da Primeira 
Infância. ; trad. Dayse Batista. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda., 1999, p. 145-158.

GOBBI, Márcia. Multiplas linguagens de meninos e meninas e a educação. Anais do I seminário nacional: 
currículo em movimento – perspectivas atuais. Belo horizonte, novembro de 2010
KATZ, Lilian. O que podemos aprender com Reggio Emília. In EDWARDS, Carolyn, GANDINI, Lella e FORMAN, 
George (orgs.) As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emília na Educação da Primeira Infância. ; 
trad. Dayse Batista. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda., 1999, p. 37-55.

LEEKEENAN, Debbie, NINMO, John. Conexões – uso da abordagem de projeto com crianças. In EDWARDS, 
Carolyn, GANDINI, Lella e FORMAN, George (orgs.) As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emília 
na Educação da Primeira Infância. ; trad. Dayse Batista. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda., 1999, 
p.253-268.
MALAGUZZI, Loris. História, ideias e filosofia básica. In EDWARDS, Carolyn, GANDINI, Lella e FORMAN, George 
(orgs.) As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emília na Educação da Primeira Infância.; trad. 
Dayse Batista. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda., 1999, p. 59-104.

MOREIRA, Ana Angélica Albano. O espaço do desenho: a educação do educador. Coleção espaço. Ed Loyola, 6ª 
edição, 1995.

RABITTI, Giordana. A procura da dimensão perdida. Uma escola de infância de Reggio Emília. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1999.

RINALDI, Carlina. O currículo emergente e o construtivismo social. In EDWARDS, Carolyn, GANDINI, Lella e 
FORMAN, George (orgs.) As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emília na Educação da Primeira 
Infância. ; trad. Dayse Batista. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda., 1999, p.113-122.

TONUCCI, Francesco. Com olhos de criança. (trad. Patrícia Chittoni Ramos). Porto Alegre: Artes Médicas, 1997

61



RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO 
A educação infantil brasileira vem, ao longo da história, construindo seu espaço e avançando nas suas 
concepções não só sobre o processo educacional em si, mas, principalmente, em relação à concepção de 
infância e criança, o que refletiu uma luta social e política através de movimentos e Leis que investiram na 
garantia de direitos a esse sujeito considerado por muito tempo um “vir a ser”, como se não possuísse, em seu 
processo de desenvolvimento, capacidades, necessidades e interesses próprios à sua faixa etária. Portanto, 
conceber a criança como sujeito do seu processo de aprendizagem, significa desenvolver uma proposta que 
considere suas experiências assim como o seu modo de compreender o mundo e fazer suas descobertas o 
caminho para formar cidadãos autônomos, criativos e pesquisadores. Ao considerar a escola um espaço de 
possibilidades para a criança aprender e se desenvolver, é de fundamental importância que a elaboração do 
currículo contemple as múltiplas linguagens e formas de expressar-se que são inerentes à criança através, 
principalmente, da ludicidade, das interações entre crianças, professores e o ambiente e dos mais variados 
processos de investigação em que elas se envolvem, experimentando e descobrindo o mundo à sua volta. 
Palavras-chave: criança; direitos; currículo; múltiplas linguagens.
 
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como finalidade uma reflexão acerca da proposta pedagógica que vem sendo realizada nas 
escolas de educação infantil em relação ao currículo e à maneira como as propostas são planejadas 
proporcionando ou não que as crianças utilizem múltiplas linguagens e manifestações expressivas para 
conhecer o mundo. Assim, surgem reflexões sobre como garantir os direitos à expressão sem
 oferecer espaço para experimentação?
A intenção é que consigamos ampliar nosso olhar sobre aspectos que tolhemos no desenvolvimento dos 
indivíduos desde a mais tenra idade como, por exemplo, a questão da expressão, autonomia e o convívio com 
práticas pedagógicas que respeitem suas ideias, interesses e direitos.
Partindo desses pressupostos, o trabalho aqui apresentado traz algumas contribuições de autores que se 
propuseram a defender o respeito às múltiplas linguagens que as próprias crianças manifestam através da 
ludicidade, das experiências e descobertas que fazem na sua busca pelo conhecimento, considerando as 
especificidades desse processo de apropriação pelas crianças.
Dentro da teoria pesquisada o que pôde ser analisado é a necessidade de uma reorganização do currículo da 
educação infantil e das metodologias utilizadas para alcançar seus objetivos.
A ênfase encontra-se na possibilidade de trabalhar múltiplas linguagens e considerar a experimentação como a 
maneira mais significativa de aprender, principalmente para as crianças pequenas. Esta abordagem traz 
propostas não só lúdicas, que são primordiais à educação infantil, mas que envolvam diferentes manifestações 
expressivas, principalmente através da linguagem artística. 
Portanto, considerar as múltiplas linguagens como direito da criança a expressar-se, significa, dentro da análise 
feita aqui, considerar a criança como sujeito do seu próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento a 
partir do seu olhar sobre as coisas, sobre o mundo.

MÚLTIPLAS LINGUAGENS
Pensando nas práticas pedagógicas atuais, é importante analisar o que vem sendo considerado mais relevante 
no que diz respeito às linguagens expressivas na educação infantil e qual a relação entre a “escolarização” e as 
múltiplas linguagens possíveis e que são inerentes ao universo infantil.
Rinaldi (1999), reforça a necessidade de se ter clareza sobre a concepção de criança, sendo que, para ela, a 
criança deve ser vista como sujeito único com direitos e não só com necessidades, sujeito com capacidades, 
com desejo de crescer e de se relacionar com as pessoas, curioso e comunicativo, o que lhe confere uma 
identificação com seu grupo/ espécie. Para a autora, as crianças estão dispostas a expressarem-se dentro do seu 
contexto através de múltiplas linguagens simbólicas.

Uma das grandes influências da experiência de Reggio Emília é a oportunidade de representação e expressão 
através de muitos meios simbólicos como, palavras, movimentos, canções, desenhos, construção com blocos, 
jogo de sombras, dando à arte e à estética uma grande importância na maneira como a criança percebe e 
representa o mundo real. “(...) A arte (...) é vista como uma parte integral da aprendizagem cognitiva/simbólica 
plena da criança em desenvolvimento. (...)” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.254).
Os autores acima, concluíram com as observações das escolas de Reggio Emília que o processo de 
aprendizagem envolve fazer conexões e relacionamentos entre sentimentos, ações, palavras e ideias. Há uma 
integração e continuidade de ideias e atividades. Essas conexões se fazem também através do ambiente da sala 
de aula, dos estímulos e organização que o espaço oferece.
Gobbi (2010), defende que a infância é uma construção social e histórica sendo um período da vida em que as 
crianças já devem ser consideradas como sujeitos históricos e de direitos.  Período constituído de diversas 
formas de estar e se manifestar no mundo através das relações e práticas vivenciadas, experimentando a cada 
instante suas brincadeiras, invenções, fantasias, desejos que lhes permitem construir sentidos e culturas das 
quais fazem parte demonstrando suas capacidades de compreender e expressar o mundo, o qual é 
experimentado pelos cheiros, cores, aromas, texturas, imagens, movimentos, etc...

 “(...) trata-se da extraordinária capacidade em provar a vida de modo intenso, com tudo o que isso envolve, tais 
como, confrontos, tristezas, alegrias, amizades, tensões. Capazes que as crianças são de materializar suas 
idéias, ainda que tantas vezes incompreensíveis aos adultos, os pequenos exibem amplo interesse sobre todas 
as coisas, estendendo um amplo espectro que vai das questões sobre a natureza humana àquelas voltadas para 
demais aspectos da vida (...)” (GOBBI, 2010, p.1). 

  Conforme a autora, as idéias das crianças nos mostram que é possível formular conhecimentos e saberes muito 
além das linguagens verbais ou escritas. As crianças são capazes de se expressar através de diferentes 
linguagens, mas, muitas vezes, são limitadas em suas manifestações ou incompreendidas pelos adultos, já que 
as práticas são padronizadoras em relação ao direito à expressão. 
Muitas vezes, a linguagem natural da criança que se expressa pelo jogo e pelo desenho, na concepção de Moreira 
(1995) é desprezada pela escola que, supervalorizando a alfabetização, vai ensinando a sua linguagem, aquela 
que domina e controla o discurso da criança.  Dentro dessa perspectiva, percebe-se a concepção de criança que 
a escola tem quando substitui uma linguagem que é dela, e impõe a sua como sendo mais importante.
No âmbito educacional, as propostas oferecidas não garantem os processos de criação, o questionamento, a 
busca por diferentes materiais e o respeito pelas manifestações e pelo trabalho individual e coletivo 
considerando as diversas formas expressivas.
Em relação às linguagens, Gobbi afirma ainda que estamos condicionados a pensá-las sempre relacionadas à 
fala deixando de associá-las ao movimento, ao desenho, a dramatização, a brincadeira, a fotografia, a música, a 
dança, ao gesto, ao choro.
Segundo ela (Gobbi), o termo “linguagem” é freqüentemente relacionado à linguagem verbal e escrita e, por 
vezes, lhe é dado tanta importância que impede a curiosidade de conhecer outras manifestações expressivas dos 
seres humanos, principalmente enquanto criança. Em acordo, Moreira (1995), nos chama atenção para a 
antecipação da alfabetização com atividades intelectuais e abstratas como uma oposição ao jogo e às propostas 
de descobertas, criação e pesquisa, tão importantes às crianças.
Para a autora, o desenho, por exemplo, é para a criança uma linguagem assim como a fala, o gesto, podendo ser 
considerada a escrita dela enquanto “não escreve” utilizando letras. Ela considera o desenho a primeira forma de 
escrita da criança.
Explorar e conhecer as linguagens utilizadas pelas crianças para expressarem-se, significa estar junto com elas 
e perceber suas particularidades de acordo com gênero, classe social, etnia, faixa etária a qual pertencem.
Outra constante defendida por Gobbi (2010) é a escuta necessária para um diálogo que privilegie o confronto de 
ideias, as relações com seus pares, as criações individuais ou coletivas, considerando as características 
peculiares da infância e suas manifestações que, nem sempre falam com palavras e letras, mas se comunicam, 
experimentam e organizam o mundo.
De acordo com essa ideia, Rabitti (1999), afirma que ao ouvir a criança, o professor torna-se um “suporte”, pois 
conhecendo cada aluno é capaz de agir nas potencialidades, propondo desafios que o fazem progredir.
De acordo com Dalhberg, Moss e Pence (2003), a comunicação é vista como a chave para aprendizagem das 
crianças e o estabelecimento de relações deve ser a base da pedagogia. Uma instituição de qualidade deve 
investir para que a criança seja um “interagente ativo, e não um receptor passivo” (p.83). 
O trabalho que considere as diferentes linguagens das crianças implica, além de planejar para elas e com elas, 
ambientes contendo materiais diversos, que se garanta também a aproximação da arte em suas diversas formas: 
teatro, cinema, dança, exposições, literatura, música ampliando e reivindicando o direito às manifestações 
artístico-culturais além do contexto escolar. 
Para Gobbi (2010), a associação da dimensão lúdica, essencial à formação humana, às demais atividades 
expressivas das crianças, baseia-se na expressão de sentimentos, invenções, imaginação, bem como, no 
desenvolvimento da sensibilidade, concebida como capacidade de exteriorizar sensações, através das quais 
construímos relações com os outros e com o mundo. “A criança brinca porque não poderia viver de outra forma. 
Por isso desenha, por isto cria: porque brinca”. (MOREIRA, 1995, p.37)
A produção cinematográfica também é considerada por Gobbi (2010), uma linguagem que possibilita a 
compreensão de mundo, aguça invenções e fantasias e pode promover criações, pois, além do uso de filmadoras, 
os desenhos das crianças podem fazer parte da elaboração dos roteiros. A estratégia da ilusão de movimentos 
através da sequência rápida de desenhos atrai as crianças que podem tanto ser os personagens como criá-los 
em diferentes cenários.
O trabalho com poesia, segundo a mesma autora, provoca a reflexão sobre expressão e sentimento e é uma 

linguagem que pode unir a palavra com o movimento, o som com a imagem, isto é, não é dada ênfase somente à 
linguagem escrita, mas ao seu formato, ritmo, sonoridade, às ideias, aos olhares, às experiências que são 
colocadas no papel, à imaginação que apresentam o mundo com mais liberdade. A criança pré-silábica poderá 
brincar de fazer poesia ou somente ouvi-las, quando lidas pelas professoras. 
A poesia no mundo infantil deve vir como brincadeira, sendo contada, vista e sentida poeticamente no cotidiano 
das crianças. Para tanto, as poesias visuais, ainda não tão populares no Brasil, são importantes, pois contém 
formas poéticas para além de palavras, ou seja, são formas de utilizar objetos, letras, para sintetizar idéias, 
sonhos, desejos.
A diferença entre o adulto e a criança na visão de Moreira (1995) em relação à poesia, é que a criança utiliza a 
analogia no seu modo de pensar ou interpretar as coisas, já o adulto busca, através dela, a linguagem poética. 
Por isso, o trabalho com poesia não seve preocupar-se com a estrutura, gênero ou características lingüísticas.
Já a música é uma linguagem que se constitui como um meio de refletir sobre o mundo e deve estar entre as 
crianças para que elas possam compreender e construir seu cotidiano e seu mundo a partir da linguagem sonora 
que não pode ser reduzida aos momentos de organização para determinada atividade (lanche, higiene, etc.)
A criança, ao buscar sua identidade e o reconhecimento do seu ambiente, experimenta as diversas características 
do som: altura, duração, intensidade e timbre, através de suas brincadeiras, cantarolando, assobiando, 
batucando com objetos, arrastando, gritando, emitindo os mais diferenciados sons em seus processos 
investigativos.
Conforme Gobbi (2010), a canção é importante como brincadeira, como conhecimento cultural, como contato 
com o folclore brasileiro. Além disso, deve proporcionar o contato com outros gêneros musicais, de outras 
culturas, de outros países, considerando também o que a criança carrega do seu contexto social, familiar, 
cultural. Considero interessante essa ligação entre o que é novo e o que já é conhecido pois cria uma construção 
coletiva de conhecimentos atribuindo significados próprios.
Os jogos sonoros, sonorização de histórias, escuta sonora, brincadeiras cantadas, percepção dos sons, barulhos 
e ruídos são importantes e podem constituir o tempo das crianças junto a outras linguagens e não como aula de 
música.
A autora defende que a criação de instrumentos sonoros, o trabalho vocal e as pesquisas sonoras evitam que os 
espaços destinados a educação infantil tornem-se reprodutores de músicas abordadas pelas mídias e favorecem 
construções e descobertas sonoras.
Outra linguagem pouco explorada na educação infantil é o teatro, a qual, segundo Gobbi (2010), não deve ser 
apenas pensada como um produto final, mas principalmente, explorando as dramatizações e jogos simbólicos 
tão presentes no cotidiano da criança. Ela acredita que, jogando e explorando personagens, conflitos e soluções 
as crianças experimentam realidades, criam outras, num jogo que é também social e contem elementos da vida 
vivida pelas crianças e o que estão em seu entorno. Através do jogo simbólico, elas assumem papéis sem que 
ninguém diga “faça assim, seja isso”, isto é, sem as práticas escolarizantes (aulas de teatro) que, geralmente são 
pensadas para uma apresentação às famílias ou como forma de mostrar o que aprenderam sobre determinado 
tema.
Para a autora, a oportunidade de conviver com a linguagem teatral, assistindo e brincando com ela e através dela, 
promovem o crescimento das crianças considerando invenção e imaginação, além da recuperação da fantasia e 
a nutrição da capacidade de encantar-se e criar outros modos de relacionar-se com a complexidade do mundo 
encontram-se nos contextos teatrais. Por isso, os espaços e cenários convidam a criar diferentes situações 
dramáticas.
Na educação infantil, Gobbi (2010) expõe a função que a dança vem tendo – e em alguns casos ainda está – 
voltada para a apresentação das crianças em datas comemorativas, ensaiando os gestos das crianças e 
direcionando seus desejos, numa expressão coreográfica disciplinadora de seus corpos, que fica reduzida à 
mera execução de algo pronto e acabado, sem a possibilidade de criação ou construção coletiva e espontânea, 
de livre expressão.
Para ela, é essencial preocupar-se com o que as crianças já sabem e consideram como dança, além de considerar 
a utilização dos espaços, muitas vezes ocupadas por cadeiras e mesas em modelo antecipatório da 
escolarização.
Para valorizar essa linguagem, professores devem perceber que as crianças podem expressar-se a partir do 
repertório que é próprio de seu corpo – já que ele é também social e histórico – de suas vivências, de modo a criar 
coreografias próprias, referentes ao seu grupo e de suas experiências particulares e de maneira mais ampla do 
conhecimento da cultura brasileira.
As criações infantis, segundo Gobbi (2010), devem ser expostas em diferentes contextos e espaços, 
considerando inclusive a participação das crianças na organização dessas exposições. As crianças, vistas como 
construtoras de cultura em suas diversas formas expressivas, devem ter locais apropriados onde suas criações 
possam ser discutidas, visualizadas por todos que circulam na cidade, para além dos espaços escolares 
(mostras culturais, fechamento de semestre, datas comemorativas, etc).
Expor as criações infantis dentro e fora dos muros da escola é, para a autora, uma forma de construir o sentido 
de pertencimento das crianças ao espaço vivenciado todos os dias por elas num processo de apropriação desse 
espaço. É uma forma de documentação de percursos criativos individuais e coletivos realizados pelas crianças e 
também pelos adultos que dialogam nesse trabalho, garantindo a circulação de idéias sobre suas criações entre 
os adultos e destes com as crianças e entre elas independentemente da faixa etária. 
Na visão de Moreira (1995), os espaços para exposições como os museus, por exemplo, são lugares que 
“guardam desenhos”, e as crianças entendem que os seus também deveriam estar lá, isto é, o espaço para expor 
produções de quem desenha não tem sentido de ser se for apenas para ser visitado pelos que não desenham. 
Isso reafirma a separação entre arte e cultura, trabalho e lazer.
Entendo que a valorização das produções começa justamente nesta seleção do que será exposto. Cada produção 
tem suas características próprias, sua intenção, sendo uma forma de expressão de ideias e sentimentos.

As exposições, para Rabitti (1999), são atos de comunicação e constroem a memória do grupo dentro de um 
contexto. Além disso, possibilitam o envolvimento de todos, não só como observadores de um projeto, mas como 
colaboradores podendo trazer sugestões, materiais, avaliando os processos de aprendizagem, levantando 
hipóteses sobre as experiências vividas dentro desses projetos, etc.
Por isso, não basta o registro das atividades, mas a reflexão sobre elas, compartilhando com o grupo, incluindo 
as crianças, permite uma documentação que tem uma função seja de manter ou modificar os caminhos 
percorridos até o momento.
 PLANEJAMENTO E CURRÍCULO
Pensando no planejamento do professor, Moreira (1995) diz que as manifestações expressivas e artísticas não 
precisam ficar concentradas num único dia ou período entre disciplinas escolares e que devem ganhar espaços 
cada vez maiores no dia-a-dia de adultos e crianças, isto é, incluídos na rotina, diluído durante o tempo todo em 
que as crianças se encontram na escola. 
A falta de tempo para a expressão dentro do currículo escolar é, segundo a autora, o reflexo de uma sociedade 
que fragmenta o processo escolar em geográfico, ortográfico, científico, histórico, matemático e artístico, Para 
ela, a arte trabalha o homem inteiro e, por isso, defende que a expressão deve estar na aula de estudos sociais, 
matemática, português por considerar que, expressando-se através de diferentes linguagens, a criança elabora 
esses conhecimentos de forma mais ampla.  
Concordando com essa visão, Katz (1999) defende que as linguagens visual e gráfica são maneiras de explorar 
os conhecimentos devendo estar integradas ao trabalho como linguagens disponíveis às crianças que não 
dispõem da escrita e leitura convencionais. Portanto, as “artes” não são ensinadas como uma disciplina, mas o 
caminho que permeia outras matérias.
Segundo Moreira (1995), o currículo da educação infantil fragmenta os conhecimentos privilegiando uns em 
detrimento de outros, o que significa destinar mais tempo aos conhecimentos mais importantes. Portanto, o 
tempo escolar tem reservado mais tempo às matérias que cuidem do pensamento lógico e objetivo do que com 
àquelas que envolvem questões afetivas e emocionais.
 Observando algumas rotinas, a autora percebeu que o tempo dedicado ao desenho, por exemplo, é muito 
pequeno, o que reflete à concepção da escola em relação às atividades de expressão e sua importância no 
desenvolvimento da criança.
Geralmente, quando alguma atividade tem que ser substituída durante o período de aula, os professores optam 
por utilizar o tempo da “aula de artes” para propor ou terminar algo que havia planejado para as áreas de língua 
e/ou matemática, por exemplo.

“(...) o tempo destinado à expressão artística é um tempo destinado a si próprio. É o tempo em que o sujeito se 
apossa do material para dizer de si e do seu mundo. Para falar do que lhe diz respeito, para dar forma a seus 
pensamentos e sentimentos. Este é um tempo que há muito tempo a vida urbana engoliu...” (MOREIRA, 1995, 
p79).

Em relação a essa organização da rotina, Rabitti (1999) relata uma experiência em Villeta onde a criança escolhe 
a atividade da qual quer participar a partir de um rol de propostas significativas, planejadas pelo professor, as 
quais envolvem diversas linguagens. A partir disso, o professor observa e estimula a criança para que possa 
envolver-se em atividades diferentes, isto é, garantindo oportunidades de expressão pessoal. “Na Villeta (...), a 
ética foi o respeito aos direitos da criança. E o primeiro é o direito a um crescimento que respeite os ritmos 
individuais”. (RABITTI, 1999, p.161)
Nesse sentido, Gobbi (2010), sugere à escola incentivar a curiosidade e a exploração; garantir experimentos que 
considerem a “plurisensorialidade”; garantir às crianças a comunicação por diferentes linguagens, o 
protagonismo e o prazer em descobertas com seus pares, enfim, compor um currículo que abranja diferentes 
linguagens e formas de expressão.
Segundo Rabitti (1999), as crianças são criativas, curiosas, gostam de projetar soluções desde que sejam 
encorajadas nas suas experiências, se forem ouvidas e se atuarem em um ambiente estimulante e rico em 
materiais. A integração de experiências resulta em uma aprendizagem de qualidade.
O trabalho com projetos é uma sugestão para Katz (1999), já que favorece um envolvimento maior por parte das 
crianças e uma compreensão mais ampla dos temas de estudo, pois as encorajam na tomada de decisões, nas 
suas escolhas, etc.
Forman (1999), também defende o trabalho através de projetos, pois acredita que ele possibilita a contribuição 
individual de cada criança, mas que também interajam na busca de objetivos comuns coordenando opiniões 
divergentes. Assim, as crianças utilizam o diálogo e diferentes formas de representação (verbal, gestos, gráficos, 
etc) para comunicar suas ideias e alcançar um acordo.
Portanto, o currículo deve ser flexível inclusive em relação ao tempo, pois as crianças possuem um tempo próprio 
para executar suas explorações, conforme seu interesse e envolvimento. Muitas vezes, ficam desmotivadas por 
não sentirem-se autoras da sua criação, além de serem pressionadas pelo tempo que dispõem para chegar a um 
resultado.
O currículo deve estar centrado na criança, considerando que qualquer atividade de pesquisa deve ter a iniciativa 
dada pela criança. O professor tem que estar disposto a mudar o rumo do trabalho conforme a direção sugerida 
pelas crianças no caso de modificarem seu foco de investigação.                                                                                              
Diante de uma proposta, as crianças são capazes de criar diferentes possibilidades, porém, geralmente, são cada 
vez mais direcionadas a “como” fazer. Não lhes é permitido explorar, investigar; os resultados já são previstos ao 
seguir a comanda do professor.
A arte é defendida por Moreira (1995), como resultante de uma ideia de diversidade, de algo que é único e pessoal 
e por isso, deve rejeitar toda proposta que parta da uniformidade.
Assim como na imagem abaixo, a escola ainda trabalha com concepções e práticas uniformizantes a partir do 

momento que espera que todos adquiram as mesmas aprendizagens e projeta resultados que interessam à 
ideologia dominante.

Em uma análise do modelo da sociedade industrial, Katz (1999), coloca em xeque a visão da linha de montagem, 
onde as crianças estão sujeitas à mesma sequência de atividades e instruções visando os mesmos “produtos”, 
isto é, como se a educação fosse um processo direto, uma via de mão única – o professor age transformando a 
matéria (criança) em um produto já esperado.
As contribuições da psicologia trouxeram para a pedagogia a reflexão sobre a importância da brincadeira no 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Moreira (1995) aponta o papel da brincadeira como introdutor das 
primeiras regras sociais, noções de tempo, espaço, além das questões afetivas, angústias e o desenvolvimento 
da personalidade através das experiências lúdicas.
Considerando que a criança está construindo sua identidade pessoal e cultural, seria imprescindível garantir 
ambientes em que sejam respeitadas as especificidades das crianças na educação infantil, bem como, dos 
saberes que elas trazem quando chegam às creches e pré-escolas e aqueles que constroem durante o tempo de 
permanência nesses espaços. 
Para Malaguzzi (1999), os estudos sobre as crianças e o seu desenvolvimento colocam em evidência as 
qualidades e habilidades inerentes a elas, além da necessidade de expressão e ação sobre seu meio. Sendo 
assim, a ciência reconhece que a criança possui capacidades, recursos para manifestar-se e expressar-se, 
porém, a sociedade não responde aos direitos dessa criança.
Para ele, a escola deve oferecer várias possibilidades de expressão aumentando assim a motivação da criança 
para desenvolver novas experiências. Portanto, deve-se pensar em ampliar os objetivos, as situações e a 
estrutura em que elas são oferecidas, ajustando os recursos, materiais e as interações possíveis com objetos e 
parceiros.
Essa ampliação das possibilidades também ajuda o professor na observação e interpretação de gestos, falas 
entre outras manifestações da criança, fazendo-o refletir sobre suas intervenções e pensando na auto- avaliação 
do trabalho desenvolvido.
Malaguzzi defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são feitos em 
Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos variados 
espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos para a 
realização de seus projetos de interesse.
Uma das ideias de Malaguzzi sobre o planejamento baseia-se na concepção de que trabalhar com crianças 
significa trabalhar com incertezas e inovações e dentro dessa perspectiva há um percurso de estudo sobre o 
fluxo da aprendizagem, seu tempo e lugar, sobre como ela pode ser preparada, como oferecer palavras, 
pensamento lógico, linguagem corporal, simbólica, entre outras, como brincar, como a identidade individual e do 
grupo se constroem, como e quais habilidades e esquemas cognitivos devemos investir, enfim, o planejamento e 
currículo são encontrados nas próprias crianças.
Conforme a experiência de Reggio Emília, as crianças são encorajadas a expressar seus sentimentos, 
observações e entendimentos tanto verbal como visualmente através de encenações dramáticas e 
representações gráficas.
Muitas práticas tornam-se contraditórias por não compreender o que é educar através de múltiplas linguagens. 
Parece então que esses momentos de “liberdade” são apenas uma descontração em aulas repletas de 
“conteúdos escolares”.
“O importante é que cada um possa reencontrar o seu próprio canal expressivo: desenhar com palavras, com a 
música, com as cores, com o gesto. E também se aventurar em outras linguagens, recriando seu espaço lúdico, 
se afirmando como ser humano” (MOREIRA, 1995, p.96).
Para Moreira (1995), o educador se educa na prática, sendo uma tarefa de renovação e de reencontro com o seu 
espaço lúdico. Junto com a criança, o adulto também reconquista suas marcas, sua palavra, sua expressão de 
desejos e conflitos. “(...) ao buscarmos pela humanização do homem, somos capazes de remover fronteiras 
políticas, étnicas, sociais, e de respeitar o ser humano em sua integridade, para torná-lo mais homem” 
(AMBROGI,2011). 
“(...) Tratar as palavras e ações das crianças como fonte de inspiração dos currículos é muitas vezes mais difícil 
do que simplesmente elaborar ‘atividades criativas’” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.267).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando então, a criança como sujeito de direitos, torna-se indiscutível a necessidade de elaboração de um 
currículo que atenda às suas necessidades e especificidades, tendo a ludicidade como base para a organização 
do tempo, espaço e propostas dentro da escola de educação infantil. Além disso, o conhecimento a respeito do 
processo de desenvolvimento infantil e a compreensão do seu papel na construção de conhecimentos, faz com 
que a experimentação se torne parte integrante de qualquer proposta, pois leva a uma aprendizagem mais 
significativa.
Naturalmente as crianças demonstram curiosidade pelas “coisas” do mundo e a ideia defendida aqui é a de que 
sejam aproveitadas essas curiosidades para a elaboração do currículo da educação infantil, considerando todas 
as formas de experimentar esses conteúdos, as múltiplas linguagens de que as crianças são feitas: as formas de 
expressão são importantes caminhos que apontam para o respeito ao direito do ser humano, já que somos 
únicos e devemos ter a nossa própria forma de enxergar o mundo.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO 
A educação infantil brasileira vem, ao longo da história, construindo seu espaço e avançando nas suas 
concepções não só sobre o processo educacional em si, mas, principalmente, em relação à concepção de 
infância e criança, o que refletiu uma luta social e política através de movimentos e Leis que investiram na 
garantia de direitos a esse sujeito considerado por muito tempo um “vir a ser”, como se não possuísse, em seu 
processo de desenvolvimento, capacidades, necessidades e interesses próprios à sua faixa etária. Portanto, 
conceber a criança como sujeito do seu processo de aprendizagem, significa desenvolver uma proposta que 
considere suas experiências assim como o seu modo de compreender o mundo e fazer suas descobertas o 
caminho para formar cidadãos autônomos, criativos e pesquisadores. Ao considerar a escola um espaço de 
possibilidades para a criança aprender e se desenvolver, é de fundamental importância que a elaboração do 
currículo contemple as múltiplas linguagens e formas de expressar-se que são inerentes à criança através, 
principalmente, da ludicidade, das interações entre crianças, professores e o ambiente e dos mais variados 
processos de investigação em que elas se envolvem, experimentando e descobrindo o mundo à sua volta. 
Palavras-chave: criança; direitos; currículo; múltiplas linguagens.
 
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como finalidade uma reflexão acerca da proposta pedagógica que vem sendo realizada nas 
escolas de educação infantil em relação ao currículo e à maneira como as propostas são planejadas 
proporcionando ou não que as crianças utilizem múltiplas linguagens e manifestações expressivas para 
conhecer o mundo. Assim, surgem reflexões sobre como garantir os direitos à expressão sem
 oferecer espaço para experimentação?
A intenção é que consigamos ampliar nosso olhar sobre aspectos que tolhemos no desenvolvimento dos 
indivíduos desde a mais tenra idade como, por exemplo, a questão da expressão, autonomia e o convívio com 
práticas pedagógicas que respeitem suas ideias, interesses e direitos.
Partindo desses pressupostos, o trabalho aqui apresentado traz algumas contribuições de autores que se 
propuseram a defender o respeito às múltiplas linguagens que as próprias crianças manifestam através da 
ludicidade, das experiências e descobertas que fazem na sua busca pelo conhecimento, considerando as 
especificidades desse processo de apropriação pelas crianças.
Dentro da teoria pesquisada o que pôde ser analisado é a necessidade de uma reorganização do currículo da 
educação infantil e das metodologias utilizadas para alcançar seus objetivos.
A ênfase encontra-se na possibilidade de trabalhar múltiplas linguagens e considerar a experimentação como a 
maneira mais significativa de aprender, principalmente para as crianças pequenas. Esta abordagem traz 
propostas não só lúdicas, que são primordiais à educação infantil, mas que envolvam diferentes manifestações 
expressivas, principalmente através da linguagem artística. 
Portanto, considerar as múltiplas linguagens como direito da criança a expressar-se, significa, dentro da análise 
feita aqui, considerar a criança como sujeito do seu próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento a 
partir do seu olhar sobre as coisas, sobre o mundo.

MÚLTIPLAS LINGUAGENS
Pensando nas práticas pedagógicas atuais, é importante analisar o que vem sendo considerado mais relevante 
no que diz respeito às linguagens expressivas na educação infantil e qual a relação entre a “escolarização” e as 
múltiplas linguagens possíveis e que são inerentes ao universo infantil.
Rinaldi (1999), reforça a necessidade de se ter clareza sobre a concepção de criança, sendo que, para ela, a 
criança deve ser vista como sujeito único com direitos e não só com necessidades, sujeito com capacidades, 
com desejo de crescer e de se relacionar com as pessoas, curioso e comunicativo, o que lhe confere uma 
identificação com seu grupo/ espécie. Para a autora, as crianças estão dispostas a expressarem-se dentro do seu 
contexto através de múltiplas linguagens simbólicas.

Uma das grandes influências da experiência de Reggio Emília é a oportunidade de representação e expressão 
através de muitos meios simbólicos como, palavras, movimentos, canções, desenhos, construção com blocos, 
jogo de sombras, dando à arte e à estética uma grande importância na maneira como a criança percebe e 
representa o mundo real. “(...) A arte (...) é vista como uma parte integral da aprendizagem cognitiva/simbólica 
plena da criança em desenvolvimento. (...)” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.254).
Os autores acima, concluíram com as observações das escolas de Reggio Emília que o processo de 
aprendizagem envolve fazer conexões e relacionamentos entre sentimentos, ações, palavras e ideias. Há uma 
integração e continuidade de ideias e atividades. Essas conexões se fazem também através do ambiente da sala 
de aula, dos estímulos e organização que o espaço oferece.
Gobbi (2010), defende que a infância é uma construção social e histórica sendo um período da vida em que as 
crianças já devem ser consideradas como sujeitos históricos e de direitos.  Período constituído de diversas 
formas de estar e se manifestar no mundo através das relações e práticas vivenciadas, experimentando a cada 
instante suas brincadeiras, invenções, fantasias, desejos que lhes permitem construir sentidos e culturas das 
quais fazem parte demonstrando suas capacidades de compreender e expressar o mundo, o qual é 
experimentado pelos cheiros, cores, aromas, texturas, imagens, movimentos, etc...

 “(...) trata-se da extraordinária capacidade em provar a vida de modo intenso, com tudo o que isso envolve, tais 
como, confrontos, tristezas, alegrias, amizades, tensões. Capazes que as crianças são de materializar suas 
idéias, ainda que tantas vezes incompreensíveis aos adultos, os pequenos exibem amplo interesse sobre todas 
as coisas, estendendo um amplo espectro que vai das questões sobre a natureza humana àquelas voltadas para 
demais aspectos da vida (...)” (GOBBI, 2010, p.1). 

  Conforme a autora, as idéias das crianças nos mostram que é possível formular conhecimentos e saberes muito 
além das linguagens verbais ou escritas. As crianças são capazes de se expressar através de diferentes 
linguagens, mas, muitas vezes, são limitadas em suas manifestações ou incompreendidas pelos adultos, já que 
as práticas são padronizadoras em relação ao direito à expressão. 
Muitas vezes, a linguagem natural da criança que se expressa pelo jogo e pelo desenho, na concepção de Moreira 
(1995) é desprezada pela escola que, supervalorizando a alfabetização, vai ensinando a sua linguagem, aquela 
que domina e controla o discurso da criança.  Dentro dessa perspectiva, percebe-se a concepção de criança que 
a escola tem quando substitui uma linguagem que é dela, e impõe a sua como sendo mais importante.
No âmbito educacional, as propostas oferecidas não garantem os processos de criação, o questionamento, a 
busca por diferentes materiais e o respeito pelas manifestações e pelo trabalho individual e coletivo 
considerando as diversas formas expressivas.
Em relação às linguagens, Gobbi afirma ainda que estamos condicionados a pensá-las sempre relacionadas à 
fala deixando de associá-las ao movimento, ao desenho, a dramatização, a brincadeira, a fotografia, a música, a 
dança, ao gesto, ao choro.
Segundo ela (Gobbi), o termo “linguagem” é freqüentemente relacionado à linguagem verbal e escrita e, por 
vezes, lhe é dado tanta importância que impede a curiosidade de conhecer outras manifestações expressivas dos 
seres humanos, principalmente enquanto criança. Em acordo, Moreira (1995), nos chama atenção para a 
antecipação da alfabetização com atividades intelectuais e abstratas como uma oposição ao jogo e às propostas 
de descobertas, criação e pesquisa, tão importantes às crianças.
Para a autora, o desenho, por exemplo, é para a criança uma linguagem assim como a fala, o gesto, podendo ser 
considerada a escrita dela enquanto “não escreve” utilizando letras. Ela considera o desenho a primeira forma de 
escrita da criança.
Explorar e conhecer as linguagens utilizadas pelas crianças para expressarem-se, significa estar junto com elas 
e perceber suas particularidades de acordo com gênero, classe social, etnia, faixa etária a qual pertencem.
Outra constante defendida por Gobbi (2010) é a escuta necessária para um diálogo que privilegie o confronto de 
ideias, as relações com seus pares, as criações individuais ou coletivas, considerando as características 
peculiares da infância e suas manifestações que, nem sempre falam com palavras e letras, mas se comunicam, 
experimentam e organizam o mundo.
De acordo com essa ideia, Rabitti (1999), afirma que ao ouvir a criança, o professor torna-se um “suporte”, pois 
conhecendo cada aluno é capaz de agir nas potencialidades, propondo desafios que o fazem progredir.
De acordo com Dalhberg, Moss e Pence (2003), a comunicação é vista como a chave para aprendizagem das 
crianças e o estabelecimento de relações deve ser a base da pedagogia. Uma instituição de qualidade deve 
investir para que a criança seja um “interagente ativo, e não um receptor passivo” (p.83). 
O trabalho que considere as diferentes linguagens das crianças implica, além de planejar para elas e com elas, 
ambientes contendo materiais diversos, que se garanta também a aproximação da arte em suas diversas formas: 
teatro, cinema, dança, exposições, literatura, música ampliando e reivindicando o direito às manifestações 
artístico-culturais além do contexto escolar. 
Para Gobbi (2010), a associação da dimensão lúdica, essencial à formação humana, às demais atividades 
expressivas das crianças, baseia-se na expressão de sentimentos, invenções, imaginação, bem como, no 
desenvolvimento da sensibilidade, concebida como capacidade de exteriorizar sensações, através das quais 
construímos relações com os outros e com o mundo. “A criança brinca porque não poderia viver de outra forma. 
Por isso desenha, por isto cria: porque brinca”. (MOREIRA, 1995, p.37)
A produção cinematográfica também é considerada por Gobbi (2010), uma linguagem que possibilita a 
compreensão de mundo, aguça invenções e fantasias e pode promover criações, pois, além do uso de filmadoras, 
os desenhos das crianças podem fazer parte da elaboração dos roteiros. A estratégia da ilusão de movimentos 
através da sequência rápida de desenhos atrai as crianças que podem tanto ser os personagens como criá-los 
em diferentes cenários.
O trabalho com poesia, segundo a mesma autora, provoca a reflexão sobre expressão e sentimento e é uma 

linguagem que pode unir a palavra com o movimento, o som com a imagem, isto é, não é dada ênfase somente à 
linguagem escrita, mas ao seu formato, ritmo, sonoridade, às ideias, aos olhares, às experiências que são 
colocadas no papel, à imaginação que apresentam o mundo com mais liberdade. A criança pré-silábica poderá 
brincar de fazer poesia ou somente ouvi-las, quando lidas pelas professoras. 
A poesia no mundo infantil deve vir como brincadeira, sendo contada, vista e sentida poeticamente no cotidiano 
das crianças. Para tanto, as poesias visuais, ainda não tão populares no Brasil, são importantes, pois contém 
formas poéticas para além de palavras, ou seja, são formas de utilizar objetos, letras, para sintetizar idéias, 
sonhos, desejos.
A diferença entre o adulto e a criança na visão de Moreira (1995) em relação à poesia, é que a criança utiliza a 
analogia no seu modo de pensar ou interpretar as coisas, já o adulto busca, através dela, a linguagem poética. 
Por isso, o trabalho com poesia não seve preocupar-se com a estrutura, gênero ou características lingüísticas.
Já a música é uma linguagem que se constitui como um meio de refletir sobre o mundo e deve estar entre as 
crianças para que elas possam compreender e construir seu cotidiano e seu mundo a partir da linguagem sonora 
que não pode ser reduzida aos momentos de organização para determinada atividade (lanche, higiene, etc.)
A criança, ao buscar sua identidade e o reconhecimento do seu ambiente, experimenta as diversas características 
do som: altura, duração, intensidade e timbre, através de suas brincadeiras, cantarolando, assobiando, 
batucando com objetos, arrastando, gritando, emitindo os mais diferenciados sons em seus processos 
investigativos.
Conforme Gobbi (2010), a canção é importante como brincadeira, como conhecimento cultural, como contato 
com o folclore brasileiro. Além disso, deve proporcionar o contato com outros gêneros musicais, de outras 
culturas, de outros países, considerando também o que a criança carrega do seu contexto social, familiar, 
cultural. Considero interessante essa ligação entre o que é novo e o que já é conhecido pois cria uma construção 
coletiva de conhecimentos atribuindo significados próprios.
Os jogos sonoros, sonorização de histórias, escuta sonora, brincadeiras cantadas, percepção dos sons, barulhos 
e ruídos são importantes e podem constituir o tempo das crianças junto a outras linguagens e não como aula de 
música.
A autora defende que a criação de instrumentos sonoros, o trabalho vocal e as pesquisas sonoras evitam que os 
espaços destinados a educação infantil tornem-se reprodutores de músicas abordadas pelas mídias e favorecem 
construções e descobertas sonoras.
Outra linguagem pouco explorada na educação infantil é o teatro, a qual, segundo Gobbi (2010), não deve ser 
apenas pensada como um produto final, mas principalmente, explorando as dramatizações e jogos simbólicos 
tão presentes no cotidiano da criança. Ela acredita que, jogando e explorando personagens, conflitos e soluções 
as crianças experimentam realidades, criam outras, num jogo que é também social e contem elementos da vida 
vivida pelas crianças e o que estão em seu entorno. Através do jogo simbólico, elas assumem papéis sem que 
ninguém diga “faça assim, seja isso”, isto é, sem as práticas escolarizantes (aulas de teatro) que, geralmente são 
pensadas para uma apresentação às famílias ou como forma de mostrar o que aprenderam sobre determinado 
tema.
Para a autora, a oportunidade de conviver com a linguagem teatral, assistindo e brincando com ela e através dela, 
promovem o crescimento das crianças considerando invenção e imaginação, além da recuperação da fantasia e 
a nutrição da capacidade de encantar-se e criar outros modos de relacionar-se com a complexidade do mundo 
encontram-se nos contextos teatrais. Por isso, os espaços e cenários convidam a criar diferentes situações 
dramáticas.
Na educação infantil, Gobbi (2010) expõe a função que a dança vem tendo – e em alguns casos ainda está – 
voltada para a apresentação das crianças em datas comemorativas, ensaiando os gestos das crianças e 
direcionando seus desejos, numa expressão coreográfica disciplinadora de seus corpos, que fica reduzida à 
mera execução de algo pronto e acabado, sem a possibilidade de criação ou construção coletiva e espontânea, 
de livre expressão.
Para ela, é essencial preocupar-se com o que as crianças já sabem e consideram como dança, além de considerar 
a utilização dos espaços, muitas vezes ocupadas por cadeiras e mesas em modelo antecipatório da 
escolarização.
Para valorizar essa linguagem, professores devem perceber que as crianças podem expressar-se a partir do 
repertório que é próprio de seu corpo – já que ele é também social e histórico – de suas vivências, de modo a criar 
coreografias próprias, referentes ao seu grupo e de suas experiências particulares e de maneira mais ampla do 
conhecimento da cultura brasileira.
As criações infantis, segundo Gobbi (2010), devem ser expostas em diferentes contextos e espaços, 
considerando inclusive a participação das crianças na organização dessas exposições. As crianças, vistas como 
construtoras de cultura em suas diversas formas expressivas, devem ter locais apropriados onde suas criações 
possam ser discutidas, visualizadas por todos que circulam na cidade, para além dos espaços escolares 
(mostras culturais, fechamento de semestre, datas comemorativas, etc).
Expor as criações infantis dentro e fora dos muros da escola é, para a autora, uma forma de construir o sentido 
de pertencimento das crianças ao espaço vivenciado todos os dias por elas num processo de apropriação desse 
espaço. É uma forma de documentação de percursos criativos individuais e coletivos realizados pelas crianças e 
também pelos adultos que dialogam nesse trabalho, garantindo a circulação de idéias sobre suas criações entre 
os adultos e destes com as crianças e entre elas independentemente da faixa etária. 
Na visão de Moreira (1995), os espaços para exposições como os museus, por exemplo, são lugares que 
“guardam desenhos”, e as crianças entendem que os seus também deveriam estar lá, isto é, o espaço para expor 
produções de quem desenha não tem sentido de ser se for apenas para ser visitado pelos que não desenham. 
Isso reafirma a separação entre arte e cultura, trabalho e lazer.
Entendo que a valorização das produções começa justamente nesta seleção do que será exposto. Cada produção 
tem suas características próprias, sua intenção, sendo uma forma de expressão de ideias e sentimentos.

As exposições, para Rabitti (1999), são atos de comunicação e constroem a memória do grupo dentro de um 
contexto. Além disso, possibilitam o envolvimento de todos, não só como observadores de um projeto, mas como 
colaboradores podendo trazer sugestões, materiais, avaliando os processos de aprendizagem, levantando 
hipóteses sobre as experiências vividas dentro desses projetos, etc.
Por isso, não basta o registro das atividades, mas a reflexão sobre elas, compartilhando com o grupo, incluindo 
as crianças, permite uma documentação que tem uma função seja de manter ou modificar os caminhos 
percorridos até o momento.
 PLANEJAMENTO E CURRÍCULO
Pensando no planejamento do professor, Moreira (1995) diz que as manifestações expressivas e artísticas não 
precisam ficar concentradas num único dia ou período entre disciplinas escolares e que devem ganhar espaços 
cada vez maiores no dia-a-dia de adultos e crianças, isto é, incluídos na rotina, diluído durante o tempo todo em 
que as crianças se encontram na escola. 
A falta de tempo para a expressão dentro do currículo escolar é, segundo a autora, o reflexo de uma sociedade 
que fragmenta o processo escolar em geográfico, ortográfico, científico, histórico, matemático e artístico, Para 
ela, a arte trabalha o homem inteiro e, por isso, defende que a expressão deve estar na aula de estudos sociais, 
matemática, português por considerar que, expressando-se através de diferentes linguagens, a criança elabora 
esses conhecimentos de forma mais ampla.  
Concordando com essa visão, Katz (1999) defende que as linguagens visual e gráfica são maneiras de explorar 
os conhecimentos devendo estar integradas ao trabalho como linguagens disponíveis às crianças que não 
dispõem da escrita e leitura convencionais. Portanto, as “artes” não são ensinadas como uma disciplina, mas o 
caminho que permeia outras matérias.
Segundo Moreira (1995), o currículo da educação infantil fragmenta os conhecimentos privilegiando uns em 
detrimento de outros, o que significa destinar mais tempo aos conhecimentos mais importantes. Portanto, o 
tempo escolar tem reservado mais tempo às matérias que cuidem do pensamento lógico e objetivo do que com 
àquelas que envolvem questões afetivas e emocionais.
 Observando algumas rotinas, a autora percebeu que o tempo dedicado ao desenho, por exemplo, é muito 
pequeno, o que reflete à concepção da escola em relação às atividades de expressão e sua importância no 
desenvolvimento da criança.
Geralmente, quando alguma atividade tem que ser substituída durante o período de aula, os professores optam 
por utilizar o tempo da “aula de artes” para propor ou terminar algo que havia planejado para as áreas de língua 
e/ou matemática, por exemplo.

“(...) o tempo destinado à expressão artística é um tempo destinado a si próprio. É o tempo em que o sujeito se 
apossa do material para dizer de si e do seu mundo. Para falar do que lhe diz respeito, para dar forma a seus 
pensamentos e sentimentos. Este é um tempo que há muito tempo a vida urbana engoliu...” (MOREIRA, 1995, 
p79).

Em relação a essa organização da rotina, Rabitti (1999) relata uma experiência em Villeta onde a criança escolhe 
a atividade da qual quer participar a partir de um rol de propostas significativas, planejadas pelo professor, as 
quais envolvem diversas linguagens. A partir disso, o professor observa e estimula a criança para que possa 
envolver-se em atividades diferentes, isto é, garantindo oportunidades de expressão pessoal. “Na Villeta (...), a 
ética foi o respeito aos direitos da criança. E o primeiro é o direito a um crescimento que respeite os ritmos 
individuais”. (RABITTI, 1999, p.161)
Nesse sentido, Gobbi (2010), sugere à escola incentivar a curiosidade e a exploração; garantir experimentos que 
considerem a “plurisensorialidade”; garantir às crianças a comunicação por diferentes linguagens, o 
protagonismo e o prazer em descobertas com seus pares, enfim, compor um currículo que abranja diferentes 
linguagens e formas de expressão.
Segundo Rabitti (1999), as crianças são criativas, curiosas, gostam de projetar soluções desde que sejam 
encorajadas nas suas experiências, se forem ouvidas e se atuarem em um ambiente estimulante e rico em 
materiais. A integração de experiências resulta em uma aprendizagem de qualidade.
O trabalho com projetos é uma sugestão para Katz (1999), já que favorece um envolvimento maior por parte das 
crianças e uma compreensão mais ampla dos temas de estudo, pois as encorajam na tomada de decisões, nas 
suas escolhas, etc.
Forman (1999), também defende o trabalho através de projetos, pois acredita que ele possibilita a contribuição 
individual de cada criança, mas que também interajam na busca de objetivos comuns coordenando opiniões 
divergentes. Assim, as crianças utilizam o diálogo e diferentes formas de representação (verbal, gestos, gráficos, 
etc) para comunicar suas ideias e alcançar um acordo.
Portanto, o currículo deve ser flexível inclusive em relação ao tempo, pois as crianças possuem um tempo próprio 
para executar suas explorações, conforme seu interesse e envolvimento. Muitas vezes, ficam desmotivadas por 
não sentirem-se autoras da sua criação, além de serem pressionadas pelo tempo que dispõem para chegar a um 
resultado.
O currículo deve estar centrado na criança, considerando que qualquer atividade de pesquisa deve ter a iniciativa 
dada pela criança. O professor tem que estar disposto a mudar o rumo do trabalho conforme a direção sugerida 
pelas crianças no caso de modificarem seu foco de investigação.                                                                                              
Diante de uma proposta, as crianças são capazes de criar diferentes possibilidades, porém, geralmente, são cada 
vez mais direcionadas a “como” fazer. Não lhes é permitido explorar, investigar; os resultados já são previstos ao 
seguir a comanda do professor.
A arte é defendida por Moreira (1995), como resultante de uma ideia de diversidade, de algo que é único e pessoal 
e por isso, deve rejeitar toda proposta que parta da uniformidade.
Assim como na imagem abaixo, a escola ainda trabalha com concepções e práticas uniformizantes a partir do 

momento que espera que todos adquiram as mesmas aprendizagens e projeta resultados que interessam à 
ideologia dominante.

Em uma análise do modelo da sociedade industrial, Katz (1999), coloca em xeque a visão da linha de montagem, 
onde as crianças estão sujeitas à mesma sequência de atividades e instruções visando os mesmos “produtos”, 
isto é, como se a educação fosse um processo direto, uma via de mão única – o professor age transformando a 
matéria (criança) em um produto já esperado.
As contribuições da psicologia trouxeram para a pedagogia a reflexão sobre a importância da brincadeira no 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Moreira (1995) aponta o papel da brincadeira como introdutor das 
primeiras regras sociais, noções de tempo, espaço, além das questões afetivas, angústias e o desenvolvimento 
da personalidade através das experiências lúdicas.
Considerando que a criança está construindo sua identidade pessoal e cultural, seria imprescindível garantir 
ambientes em que sejam respeitadas as especificidades das crianças na educação infantil, bem como, dos 
saberes que elas trazem quando chegam às creches e pré-escolas e aqueles que constroem durante o tempo de 
permanência nesses espaços. 
Para Malaguzzi (1999), os estudos sobre as crianças e o seu desenvolvimento colocam em evidência as 
qualidades e habilidades inerentes a elas, além da necessidade de expressão e ação sobre seu meio. Sendo 
assim, a ciência reconhece que a criança possui capacidades, recursos para manifestar-se e expressar-se, 
porém, a sociedade não responde aos direitos dessa criança.
Para ele, a escola deve oferecer várias possibilidades de expressão aumentando assim a motivação da criança 
para desenvolver novas experiências. Portanto, deve-se pensar em ampliar os objetivos, as situações e a 
estrutura em que elas são oferecidas, ajustando os recursos, materiais e as interações possíveis com objetos e 
parceiros.
Essa ampliação das possibilidades também ajuda o professor na observação e interpretação de gestos, falas 
entre outras manifestações da criança, fazendo-o refletir sobre suas intervenções e pensando na auto- avaliação 
do trabalho desenvolvido.
Malaguzzi defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são feitos em 
Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos variados 
espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos para a 
realização de seus projetos de interesse.
Uma das ideias de Malaguzzi sobre o planejamento baseia-se na concepção de que trabalhar com crianças 
significa trabalhar com incertezas e inovações e dentro dessa perspectiva há um percurso de estudo sobre o 
fluxo da aprendizagem, seu tempo e lugar, sobre como ela pode ser preparada, como oferecer palavras, 
pensamento lógico, linguagem corporal, simbólica, entre outras, como brincar, como a identidade individual e do 
grupo se constroem, como e quais habilidades e esquemas cognitivos devemos investir, enfim, o planejamento e 
currículo são encontrados nas próprias crianças.
Conforme a experiência de Reggio Emília, as crianças são encorajadas a expressar seus sentimentos, 
observações e entendimentos tanto verbal como visualmente através de encenações dramáticas e 
representações gráficas.
Muitas práticas tornam-se contraditórias por não compreender o que é educar através de múltiplas linguagens. 
Parece então que esses momentos de “liberdade” são apenas uma descontração em aulas repletas de 
“conteúdos escolares”.
“O importante é que cada um possa reencontrar o seu próprio canal expressivo: desenhar com palavras, com a 
música, com as cores, com o gesto. E também se aventurar em outras linguagens, recriando seu espaço lúdico, 
se afirmando como ser humano” (MOREIRA, 1995, p.96).
Para Moreira (1995), o educador se educa na prática, sendo uma tarefa de renovação e de reencontro com o seu 
espaço lúdico. Junto com a criança, o adulto também reconquista suas marcas, sua palavra, sua expressão de 
desejos e conflitos. “(...) ao buscarmos pela humanização do homem, somos capazes de remover fronteiras 
políticas, étnicas, sociais, e de respeitar o ser humano em sua integridade, para torná-lo mais homem” 
(AMBROGI,2011). 
“(...) Tratar as palavras e ações das crianças como fonte de inspiração dos currículos é muitas vezes mais difícil 
do que simplesmente elaborar ‘atividades criativas’” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.267).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando então, a criança como sujeito de direitos, torna-se indiscutível a necessidade de elaboração de um 
currículo que atenda às suas necessidades e especificidades, tendo a ludicidade como base para a organização 
do tempo, espaço e propostas dentro da escola de educação infantil. Além disso, o conhecimento a respeito do 
processo de desenvolvimento infantil e a compreensão do seu papel na construção de conhecimentos, faz com 
que a experimentação se torne parte integrante de qualquer proposta, pois leva a uma aprendizagem mais 
significativa.
Naturalmente as crianças demonstram curiosidade pelas “coisas” do mundo e a ideia defendida aqui é a de que 
sejam aproveitadas essas curiosidades para a elaboração do currículo da educação infantil, considerando todas 
as formas de experimentar esses conteúdos, as múltiplas linguagens de que as crianças são feitas: as formas de 
expressão são importantes caminhos que apontam para o respeito ao direito do ser humano, já que somos 
únicos e devemos ter a nossa própria forma de enxergar o mundo.
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RESUMO 
O artigo tem por objetivo mostrar a importância dos jogos de tabuleiros muito utilizados no ensino da Educação 
Física no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Em específico será abordado a utilização dos jogos 
Tangram, Quadrado Mágico e Origamis (dobraduras), como um instrumento de auxílio no trabalho pedagógico, 
propondo uma reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula pelos professores, e propondo sugestões 
sobre a prática e utilização dos jogos como atividade de apoio pedagógico no processo de aprendizagem da 
Matemática, e também apresentando sugestões de atividades como trabalho de apoio e meio facilitador do 
ensino-aprendizagem, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o processo. O 
artigo ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, e demonstra que os jogos tão presentes na 
Educação Física também podem auxiliar no trabalho pedagógico e no ensino-aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Aprendizagem; Matemática; Tabuleiro.
INTRODUÇÃO
O artigo busca apresentar e verificar a utilização dos jogos de tabuleiros como instrumentos no processo de 
desenvolvimento do pensamento matemático e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas. 
A sua história, importância e aspectos como motivação também serão discutidos. O jogo para Vygotsky, segundo 
Kohl (1998, p 53) deve ser utilizado já desde a infância, pois é um domínio da atividade que tem relações evidentes 
com o desenvolvimento. O uso de instrumentos, tal como os jogos, que auxiliam na aprendizagem matemática 
tem demonstrado bons resultados. 
Atualmente é fundamental o estudo desta ciência, pois sua presença no cotidiano, assim como a sua 
aprendizagem para o desenvolvimento e formação do cidadão pleno são inegáveis, afirmações estas 
contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) em vigor, no parecer do Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino fundamental (1996) e 
médio (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 
Na educação básica, o ensino e a aprendizagem da matemática tem sido alvo de estudos e discussões há muito 
tempo. Segundo Miorim (1998, p.81), o ensino da matemática percorreu um longo caminho para que suas áreas 
fossem consideradas importantes para a formação geral do estudante. Sendo a Educação Física uma disciplina 
tão presente e apreciada pelos alunos, utilizar-se de instrumentos do esporte para o ensino da matemática 
torna-se algo até prazeroso e de fácil entendimento.
O uso de instrumentos que auxilie na aprendizagem matemática tem demonstrado bons resultados, como jogos 
de tabuleiros e origamis. A utilização de jogos de tabuleiros tem aparecido com papel de destaque na 
aprendizagem. E o objetivo deste artigo é apresentar e verificar a utilização destes no processo de 
desenvolvimento do pensamento e como consequência, as competências e habilidades trabalhadas, os jogos 
que serão apresentados neste artigo, assim como os origamis, fazem parte da Matemática oriental, a qual 
presenteou o ocidente com algumas destas práticas e feitos. 

OS JOGOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Alguns educandos apresentam dificuldades em entender e assimilar conceitos e conteúdos matemáticos, por 
isso o jogo aparece como elemento que proporcionará uma visão diferente daquela surgida inicialmente numa 
situação e que com certeza, ajudará na apropriação de conceitos abstratos. 
Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento. Desta maneira, a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode 
ser simplificada através da ação do jogo. 
A construção, pelo o aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer uma 
“ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma de expressão de um conceito, e não 
como algo abstrato, distante e incompreensível, que se possa manipular independentemente da compreensão 
dos conceitos envolvidos nesta exploração”. (Grando, 2000: p 37)
O jogo gera inicialmente curiosidade nos alunos, transformando-se em interesse e motivação posteriormente, 
pois a quebra da rotina em sala de aula produz um ambiente necessário para a utilização de métodos e estratégias 
diferenciadas, proporcionando a todos uma nova chance no aprendizado, buscando desta forma maneiras que 
esgotem ou minimizem as dúvidas sobre o objeto de estudo. O raciocínio lógico, composto pelas habilidades 
envolvidas no processo, como tentar observar, analisar, conjecturar e verificar também fazem parte da situação 
de jogo. Assim como o desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo, Borin (2002, p. 8-9).
Os alunos, ao se depararem com o jogo, assumem posturas e comportamentos bem diferentes dos habituais em 
sala de aula, se sentem estimulados, não temem o erro, experimentam várias possibilidades, são sociáveis e 
perdem a timidez, além de serem concentrados também. Aliar a música à educação também obriga o professor a 
assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno. 
Diante deste processo, o professor deve aparecer como mediador, aquele que orientará a construção da 
aprendizagem, deixando o papel de protagonista para o aluno, agente ativo e não mais passivo. Dificultando 
desta maneira práticas cruéis, onde o aluno é apenas um depósito de informações ou simplesmente um 
reprodutor de exercícios resolvidos pelo professor, que objetivavam a memorização de fórmulas ou treino de 
algoritmos, sem contextualização ou qualquer relação com situações reais ou cotidianas. Para Gandro (2000, p 
36-37), o professor não deve se omitir no jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador, organizador e juiz, ora 
questionador. 
O educador deve conhecer e explorar várias possibilidades que o ajude nesta difícil, mas ao mesmo tempo 
prazerosa tarefa de ensinar. Ele deve assumir e exercer sua autonomia, assim como refletir constantemente sobre 
suas práticas, em prol da construção de uma aprendizagem significativa para seus alunos. No que diz respeito a 
importância dos jogos e a postura do professor frente a eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: 
finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse 
e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e 
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 
1997: p 48-49).
Os jogos podem ser classificados, numa concepção piagetiana, nos de exercícios, simbolismos e de regras. Cada 
um deles está atrelado numa evolução dos estágios do desenvolvimento da criança. Este artigo trabalhará com 
os jogos de regras, pois se enquadram dentro das características diagnosticadas. 
Nos jogos de regras, a criança torna-se capaz de manter e obedecer às regras, interagir com os outros e ter noção 
de como vencer. Dentro destes jogos, destacaremos os educativos Tangran e Quadrado mágico. Não há 
pretensões de classificar os jogos escolhidos numa perspectiva mais profunda, pois não é o objetivo deste 
trabalho, mas proporcionar o estudo das potencialidades que eles produzem para a aprendizagem matemática. 
Como dissemos, os dois jogos e o Origami têm raízes na Matemática Oriental. 

O QUADRADO MÁGICO: HISTÓRIA E FORMA DE UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

A lenda diz que o quadrado mágico teria aparecido no casco de uma tartaruga, as margens do rio Amarelo, sendo 
o imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro a vê-la, considerando tal fato um presente dos deuses. Santinho 
(2006), relata ainda que Yii notou que as marcas na forma de nós poderiam ser transformadas em números, os 
quais somados era igual a quinze, nas direções horizontal, vertical e diagonal, como mágicos.  Lendas a parte, o 
quadrado mágico pode ser definido como um quadrado de ordem n (n linhas e colunas), preenchidos com 
números inteiros de maneira que a soma dos n números de cada linha, coluna ou diagonal, seja sempre a mesma. 
As atividades a serem realizadas pelos professores utilizando os Quadrados Mágicos podem ser criadas, 
adaptadas ou feitas de acordo com as propostas de diversos autores, como por exemplo em Januário (2008, 
p.10-15). O autor sugere atividades com enfoque etnomatemático, onde os alunos por meio de 
situações-problema valorizem a cultura e a história do povo que criou estes artefatos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico. Temos um exemplo de quadrado mágico de soma mágica igual a trinta, onde os alunos 
devem preenchê-lo usando apenas o conhecimento matemático deles. Lembrando, cabe ao professor escolher o 
tipo de atividade que quer aplicar.
A utilização do jogo proporciona o progresso do raciocínio lógico matemático, bem como as habilidades 
envolvidas no cálculo numérico, mental e escrito. Além da análise da capacidade de argumentação dos alunos. 
As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), frações, equações e progressões, são 
conteúdos que podem ser trabalhados, dependendo apenas da série em questão. 
No jogo, muitos dos autores sugerem a organização dos alunos em grupo, pois acreditam que desta forma há um 
proveito maior desta modalidade. Borin (2002, p. 13-14), essa formação facilita a troca de informação, a 
colaboração nas conclusões e contribui para as deduções das estratégias entre os participantes. Também facilita 
o trabalho de observação, avaliação e levantamento de questões por parte do professor.

O TANGRAM: HISTÓRIA E UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

 Uma das lendas diz que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iria viajar pelo mundo numa 
longa viagem. O mestre entregou-lhe um espelho pedindo que registrasse tudo que visse de mais belo durante a 
viagem e depois lhe mostrasse. O jovem assustado com tal pedido, deixou cair o espelho, o qual despedaçou-se 
em sete partes. Diante do ocorrido, o mestre pediu que ele construísse agora tudo que encontrasse. 

 O Tangram é um quebra-cabeça de sete peças, composto de cinco triângulos, um quadrado e um 
paralelogramo. Com ele é possível formar milhares de figuras, entre animais, pessoas, objetos, letras, figuras 
geométricas, entre outros.
O intuito de narrações de lendas sobre o Tangram e o quadrado mágico é servir de pretexto para atividades que 
envolvam a competência leitora e escritora, pois há inúmeras formas de utiliza-las. Em Souza (2003), as crianças 
utilizam as sete peças para construírem painéis e a partir disto desenvolvem textos coletivos e individuais, 
trabalhando o desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Outro aspecto importante é a concretização de 
trabalhos em conjunto entre as áreas do conhecimento, como a Matemática e Linguagens e Códigos. 
A utilização do Tangram promove o desenvolvimento do pensamento geométrico (perceber, representar, 
construir e conceber) e conceitos como identificação, comparação e classificação das figuras geométricas, além 
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza (2003) é possível ver diversas atividades propostas aos alunos que 
evidenciam tais afirmações. Uma delas é a construção do Tangram por meio de dobraduras. 
Com esta atividade, constataremos as conjecturas expostas até o momento neste trabalho e de forma intencional, 
faremos uma ligação com o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção do Tangram por meio de dobraduras, conforme Souza (2003, p: 65-70):
Em uma folha de sulfite, recorte um quadrado e nomeie seus vértices ABCD. Dobre o quadrado ao meio pelos 
vértices BD e faça um risco com lápis em cima da linha formada. Dobre novamente o quadrado ao meio, mas 
agora pelos vértices AC. Faça um vinco apenas na linha que parte de A e encontra a diagonal BD já traçada. Ao 
abrir o quadrado faça um risco com lápis nessa linha e nomeie o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos grandes do Tangram.
Dobre de maneira que o vértice C “encontre” o ponto O. Abra e risque a linha de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
Dobre novamente a diagonal AC e faça um vinco até o encontro do segmento EF. Nomeie o ponto de intersecção 
G. Risque essa linha de dobra. Dobre, então, de modo que o ponto E toque o ponto O. Vinque a dobra entre o 
ponto G e a diagonal BD. Abra e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos triângulos pequenos e o paralelogramo.
Para obter o quadrado e o outro triângulo pequeno, dobre de maneira que o vértice D toque o ponto O. Vinque 
essa dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro triângulo pequeno.
Sendo assim, está pronto o Tangram. O mesmo procedimento pode ser utilizado para séries finais do ciclo I, 
apenas utilizando linguagens apropriadas para elas. No lugar de vértices, utiliza-se os termos pontas, 
pintando-as em seguida para facilitar a construção. Os alunos construíram figuras geométricas apenas utilizando 
dobraduras, esgotando as todas atividades com o Tangram, o professor pode introduzir uma discussão sobre a 
técnica demonstrada.

O ORIGAMI: SUA HISTÓRIA E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

No Japão os origamis eram feitos apenas pelos mais ricos (Período Heian, 794-1185) com intuito de diversão e em 
alguns casos, em cerimônias religiosas. Com o custo do papel mais barato, outras pessoas tiveram acesso e 
passaram a usá-los como adorno, diferenciando os membros das classes sociais a que pertenciam. 
Somente mais tarde, no período chamado de Tokugawa (1603-1867) é que veio a popularização. É desta época 
que surge o primeiro livro, “Sembazuru Oricata”, em 1797 (Como dobrar mil garças) de Ro Ko Na. Os muçulmanos 
também passaram a praticar esta arte e acabaram levando os origamis para Espanha, que se espalhou 
rapidamente para o ocidente. No entanto, por razões religiosas eles não faziam figuras de animais, apenas 
preocupavam-se com a relação do estudo da Matemática e os origamis. 
A origem do origami é provavelmente chinesa, mas com certeza é creditada aos japoneses o desenvolvimento e 
popularização desta arte. A palavra origami pode ser traduzida por “dobrar papel”, pois “ori” significa dobrar e 
“kami”, papel.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o primeiro a utilizar os origamis como método pedagógico, permitindo 
a exploração deles para demonstração de conceitos matemáticos de forma lúdica. Nas escolas japonesas, no 
período denominado Meiji (1868), os origamis passaram a ser introduzidos no jardim da infância e no primário. 
Mais tarde com o japonês Akira Yoshisawa (1950), considerado o pai do origami moderno, há um aperfeiçoamento 
da técnica e a criação de vários novos modelos, o que chamou ainda mais a atenção para este poderoso artefato, 
tanto dos amantes da arte quanto dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras, assim chamados no Brasil, proporcionam ao aluno o 
desenvolvimento de habilidades manuais e coordenação psicomotoras, além do raciocínio e noções espaciais. 
Entre outros aspectos, podemos destacar também a imaginação, a criatividade, a concentração e a motivação. A 
planificação e a construção da superfície de sólidos geométricos é uma importante etapa para o estudo do 
conteúdo de espaço e forma, pois somente exposições de propriedades e demonstrações em lousa ou livros 
dificultam drasticamente a noção espacial dos alunos. Muitos autores, como Imenes (1996) e Gênova (1998) 
apresentam uma gama de atividades envolvendo as dobraduras, tanto para os exemplos anteriores quanto para 
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao aluno um olhar divertido e diferenciado sobre a construção do conhecimento, 
cabendo ao professor usar de todas as ferramentas para que a aprendizagem fosse significativa, garantindo 
espaços de inclusão e uma educação de qualidade para todos. A matemática é uma ciência exata e cabe aos 
professores a apresentação da sua beleza e ao aluno, explorá-la com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos, especificamente no ramo da Educação Matemática, 
tem levado a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa 

de ensinar, assim como também na construção do conhecimento matemático. Isto é, a Educação Matemática tem 
respondido às questões: O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? 
O processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando, logicando, 
etc.). 
Os jogos, os Origamis (dobraduras) tem se mostrados como bons instrumentos neste aspecto, a motivação que 
causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além da possibilidades de ligação entre as várias áreas do conhecimento, 
proporcionando atividades ou projetos interdisciplinares vem  reiterar as potencialidades destes meios, como 
importantes recursos, assim como os estilos de aprendizagem, é construída social e culturalmente, se inseridos 
no contexto escolar auxilia no processo de aprendizagem das crianças, despertando a área afetiva, linguística e 
cognitiva. 
O desenvolvimento das habilidades que estes objetos de estudos proporcionam tornam o trabalho do professor 
prazeroso, além de uma aprendizagem significativa. A manipulação do concreto produz apropriações de saberes 
imediatos, abrindo caminho para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura, embora não seja o protagonista. Ele será o grande 
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as atividades, intervindo quando verificar que o uso 
dos jogos ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se atinja o propósito, fazendo as adequações 
necessárias ou buscando novos recursos. A sua autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para 
desbravar novos caminhos se fazem necessárias, pois ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que 
é aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente formas de 
aprendizagens. 
Diante do apresentado, o artigo visou buscar uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças, e foi 
possível concluir que a música, os jogos e os Origamis são instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem 
de crianças da educação infantil.
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RESUMO 
A educação infantil brasileira vem, ao longo da história, construindo seu espaço e avançando nas suas 
concepções não só sobre o processo educacional em si, mas, principalmente, em relação à concepção de 
infância e criança, o que refletiu uma luta social e política através de movimentos e Leis que investiram na 
garantia de direitos a esse sujeito considerado por muito tempo um “vir a ser”, como se não possuísse, em seu 
processo de desenvolvimento, capacidades, necessidades e interesses próprios à sua faixa etária. Portanto, 
conceber a criança como sujeito do seu processo de aprendizagem, significa desenvolver uma proposta que 
considere suas experiências assim como o seu modo de compreender o mundo e fazer suas descobertas o 
caminho para formar cidadãos autônomos, criativos e pesquisadores. Ao considerar a escola um espaço de 
possibilidades para a criança aprender e se desenvolver, é de fundamental importância que a elaboração do 
currículo contemple as múltiplas linguagens e formas de expressar-se que são inerentes à criança através, 
principalmente, da ludicidade, das interações entre crianças, professores e o ambiente e dos mais variados 
processos de investigação em que elas se envolvem, experimentando e descobrindo o mundo à sua volta. 
Palavras-chave: criança; direitos; currículo; múltiplas linguagens.
 
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como finalidade uma reflexão acerca da proposta pedagógica que vem sendo realizada nas 
escolas de educação infantil em relação ao currículo e à maneira como as propostas são planejadas 
proporcionando ou não que as crianças utilizem múltiplas linguagens e manifestações expressivas para 
conhecer o mundo. Assim, surgem reflexões sobre como garantir os direitos à expressão sem
 oferecer espaço para experimentação?
A intenção é que consigamos ampliar nosso olhar sobre aspectos que tolhemos no desenvolvimento dos 
indivíduos desde a mais tenra idade como, por exemplo, a questão da expressão, autonomia e o convívio com 
práticas pedagógicas que respeitem suas ideias, interesses e direitos.
Partindo desses pressupostos, o trabalho aqui apresentado traz algumas contribuições de autores que se 
propuseram a defender o respeito às múltiplas linguagens que as próprias crianças manifestam através da 
ludicidade, das experiências e descobertas que fazem na sua busca pelo conhecimento, considerando as 
especificidades desse processo de apropriação pelas crianças.
Dentro da teoria pesquisada o que pôde ser analisado é a necessidade de uma reorganização do currículo da 
educação infantil e das metodologias utilizadas para alcançar seus objetivos.
A ênfase encontra-se na possibilidade de trabalhar múltiplas linguagens e considerar a experimentação como a 
maneira mais significativa de aprender, principalmente para as crianças pequenas. Esta abordagem traz 
propostas não só lúdicas, que são primordiais à educação infantil, mas que envolvam diferentes manifestações 
expressivas, principalmente através da linguagem artística. 
Portanto, considerar as múltiplas linguagens como direito da criança a expressar-se, significa, dentro da análise 
feita aqui, considerar a criança como sujeito do seu próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento a 
partir do seu olhar sobre as coisas, sobre o mundo.

MÚLTIPLAS LINGUAGENS
Pensando nas práticas pedagógicas atuais, é importante analisar o que vem sendo considerado mais relevante 
no que diz respeito às linguagens expressivas na educação infantil e qual a relação entre a “escolarização” e as 
múltiplas linguagens possíveis e que são inerentes ao universo infantil.
Rinaldi (1999), reforça a necessidade de se ter clareza sobre a concepção de criança, sendo que, para ela, a 
criança deve ser vista como sujeito único com direitos e não só com necessidades, sujeito com capacidades, 
com desejo de crescer e de se relacionar com as pessoas, curioso e comunicativo, o que lhe confere uma 
identificação com seu grupo/ espécie. Para a autora, as crianças estão dispostas a expressarem-se dentro do seu 
contexto através de múltiplas linguagens simbólicas.

Uma das grandes influências da experiência de Reggio Emília é a oportunidade de representação e expressão 
através de muitos meios simbólicos como, palavras, movimentos, canções, desenhos, construção com blocos, 
jogo de sombras, dando à arte e à estética uma grande importância na maneira como a criança percebe e 
representa o mundo real. “(...) A arte (...) é vista como uma parte integral da aprendizagem cognitiva/simbólica 
plena da criança em desenvolvimento. (...)” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.254).
Os autores acima, concluíram com as observações das escolas de Reggio Emília que o processo de 
aprendizagem envolve fazer conexões e relacionamentos entre sentimentos, ações, palavras e ideias. Há uma 
integração e continuidade de ideias e atividades. Essas conexões se fazem também através do ambiente da sala 
de aula, dos estímulos e organização que o espaço oferece.
Gobbi (2010), defende que a infância é uma construção social e histórica sendo um período da vida em que as 
crianças já devem ser consideradas como sujeitos históricos e de direitos.  Período constituído de diversas 
formas de estar e se manifestar no mundo através das relações e práticas vivenciadas, experimentando a cada 
instante suas brincadeiras, invenções, fantasias, desejos que lhes permitem construir sentidos e culturas das 
quais fazem parte demonstrando suas capacidades de compreender e expressar o mundo, o qual é 
experimentado pelos cheiros, cores, aromas, texturas, imagens, movimentos, etc...

 “(...) trata-se da extraordinária capacidade em provar a vida de modo intenso, com tudo o que isso envolve, tais 
como, confrontos, tristezas, alegrias, amizades, tensões. Capazes que as crianças são de materializar suas 
idéias, ainda que tantas vezes incompreensíveis aos adultos, os pequenos exibem amplo interesse sobre todas 
as coisas, estendendo um amplo espectro que vai das questões sobre a natureza humana àquelas voltadas para 
demais aspectos da vida (...)” (GOBBI, 2010, p.1). 

  Conforme a autora, as idéias das crianças nos mostram que é possível formular conhecimentos e saberes muito 
além das linguagens verbais ou escritas. As crianças são capazes de se expressar através de diferentes 
linguagens, mas, muitas vezes, são limitadas em suas manifestações ou incompreendidas pelos adultos, já que 
as práticas são padronizadoras em relação ao direito à expressão. 
Muitas vezes, a linguagem natural da criança que se expressa pelo jogo e pelo desenho, na concepção de Moreira 
(1995) é desprezada pela escola que, supervalorizando a alfabetização, vai ensinando a sua linguagem, aquela 
que domina e controla o discurso da criança.  Dentro dessa perspectiva, percebe-se a concepção de criança que 
a escola tem quando substitui uma linguagem que é dela, e impõe a sua como sendo mais importante.
No âmbito educacional, as propostas oferecidas não garantem os processos de criação, o questionamento, a 
busca por diferentes materiais e o respeito pelas manifestações e pelo trabalho individual e coletivo 
considerando as diversas formas expressivas.
Em relação às linguagens, Gobbi afirma ainda que estamos condicionados a pensá-las sempre relacionadas à 
fala deixando de associá-las ao movimento, ao desenho, a dramatização, a brincadeira, a fotografia, a música, a 
dança, ao gesto, ao choro.
Segundo ela (Gobbi), o termo “linguagem” é freqüentemente relacionado à linguagem verbal e escrita e, por 
vezes, lhe é dado tanta importância que impede a curiosidade de conhecer outras manifestações expressivas dos 
seres humanos, principalmente enquanto criança. Em acordo, Moreira (1995), nos chama atenção para a 
antecipação da alfabetização com atividades intelectuais e abstratas como uma oposição ao jogo e às propostas 
de descobertas, criação e pesquisa, tão importantes às crianças.
Para a autora, o desenho, por exemplo, é para a criança uma linguagem assim como a fala, o gesto, podendo ser 
considerada a escrita dela enquanto “não escreve” utilizando letras. Ela considera o desenho a primeira forma de 
escrita da criança.
Explorar e conhecer as linguagens utilizadas pelas crianças para expressarem-se, significa estar junto com elas 
e perceber suas particularidades de acordo com gênero, classe social, etnia, faixa etária a qual pertencem.
Outra constante defendida por Gobbi (2010) é a escuta necessária para um diálogo que privilegie o confronto de 
ideias, as relações com seus pares, as criações individuais ou coletivas, considerando as características 
peculiares da infância e suas manifestações que, nem sempre falam com palavras e letras, mas se comunicam, 
experimentam e organizam o mundo.
De acordo com essa ideia, Rabitti (1999), afirma que ao ouvir a criança, o professor torna-se um “suporte”, pois 
conhecendo cada aluno é capaz de agir nas potencialidades, propondo desafios que o fazem progredir.
De acordo com Dalhberg, Moss e Pence (2003), a comunicação é vista como a chave para aprendizagem das 
crianças e o estabelecimento de relações deve ser a base da pedagogia. Uma instituição de qualidade deve 
investir para que a criança seja um “interagente ativo, e não um receptor passivo” (p.83). 
O trabalho que considere as diferentes linguagens das crianças implica, além de planejar para elas e com elas, 
ambientes contendo materiais diversos, que se garanta também a aproximação da arte em suas diversas formas: 
teatro, cinema, dança, exposições, literatura, música ampliando e reivindicando o direito às manifestações 
artístico-culturais além do contexto escolar. 
Para Gobbi (2010), a associação da dimensão lúdica, essencial à formação humana, às demais atividades 
expressivas das crianças, baseia-se na expressão de sentimentos, invenções, imaginação, bem como, no 
desenvolvimento da sensibilidade, concebida como capacidade de exteriorizar sensações, através das quais 
construímos relações com os outros e com o mundo. “A criança brinca porque não poderia viver de outra forma. 
Por isso desenha, por isto cria: porque brinca”. (MOREIRA, 1995, p.37)
A produção cinematográfica também é considerada por Gobbi (2010), uma linguagem que possibilita a 
compreensão de mundo, aguça invenções e fantasias e pode promover criações, pois, além do uso de filmadoras, 
os desenhos das crianças podem fazer parte da elaboração dos roteiros. A estratégia da ilusão de movimentos 
através da sequência rápida de desenhos atrai as crianças que podem tanto ser os personagens como criá-los 
em diferentes cenários.
O trabalho com poesia, segundo a mesma autora, provoca a reflexão sobre expressão e sentimento e é uma 

linguagem que pode unir a palavra com o movimento, o som com a imagem, isto é, não é dada ênfase somente à 
linguagem escrita, mas ao seu formato, ritmo, sonoridade, às ideias, aos olhares, às experiências que são 
colocadas no papel, à imaginação que apresentam o mundo com mais liberdade. A criança pré-silábica poderá 
brincar de fazer poesia ou somente ouvi-las, quando lidas pelas professoras. 
A poesia no mundo infantil deve vir como brincadeira, sendo contada, vista e sentida poeticamente no cotidiano 
das crianças. Para tanto, as poesias visuais, ainda não tão populares no Brasil, são importantes, pois contém 
formas poéticas para além de palavras, ou seja, são formas de utilizar objetos, letras, para sintetizar idéias, 
sonhos, desejos.
A diferença entre o adulto e a criança na visão de Moreira (1995) em relação à poesia, é que a criança utiliza a 
analogia no seu modo de pensar ou interpretar as coisas, já o adulto busca, através dela, a linguagem poética. 
Por isso, o trabalho com poesia não seve preocupar-se com a estrutura, gênero ou características lingüísticas.
Já a música é uma linguagem que se constitui como um meio de refletir sobre o mundo e deve estar entre as 
crianças para que elas possam compreender e construir seu cotidiano e seu mundo a partir da linguagem sonora 
que não pode ser reduzida aos momentos de organização para determinada atividade (lanche, higiene, etc.)
A criança, ao buscar sua identidade e o reconhecimento do seu ambiente, experimenta as diversas características 
do som: altura, duração, intensidade e timbre, através de suas brincadeiras, cantarolando, assobiando, 
batucando com objetos, arrastando, gritando, emitindo os mais diferenciados sons em seus processos 
investigativos.
Conforme Gobbi (2010), a canção é importante como brincadeira, como conhecimento cultural, como contato 
com o folclore brasileiro. Além disso, deve proporcionar o contato com outros gêneros musicais, de outras 
culturas, de outros países, considerando também o que a criança carrega do seu contexto social, familiar, 
cultural. Considero interessante essa ligação entre o que é novo e o que já é conhecido pois cria uma construção 
coletiva de conhecimentos atribuindo significados próprios.
Os jogos sonoros, sonorização de histórias, escuta sonora, brincadeiras cantadas, percepção dos sons, barulhos 
e ruídos são importantes e podem constituir o tempo das crianças junto a outras linguagens e não como aula de 
música.
A autora defende que a criação de instrumentos sonoros, o trabalho vocal e as pesquisas sonoras evitam que os 
espaços destinados a educação infantil tornem-se reprodutores de músicas abordadas pelas mídias e favorecem 
construções e descobertas sonoras.
Outra linguagem pouco explorada na educação infantil é o teatro, a qual, segundo Gobbi (2010), não deve ser 
apenas pensada como um produto final, mas principalmente, explorando as dramatizações e jogos simbólicos 
tão presentes no cotidiano da criança. Ela acredita que, jogando e explorando personagens, conflitos e soluções 
as crianças experimentam realidades, criam outras, num jogo que é também social e contem elementos da vida 
vivida pelas crianças e o que estão em seu entorno. Através do jogo simbólico, elas assumem papéis sem que 
ninguém diga “faça assim, seja isso”, isto é, sem as práticas escolarizantes (aulas de teatro) que, geralmente são 
pensadas para uma apresentação às famílias ou como forma de mostrar o que aprenderam sobre determinado 
tema.
Para a autora, a oportunidade de conviver com a linguagem teatral, assistindo e brincando com ela e através dela, 
promovem o crescimento das crianças considerando invenção e imaginação, além da recuperação da fantasia e 
a nutrição da capacidade de encantar-se e criar outros modos de relacionar-se com a complexidade do mundo 
encontram-se nos contextos teatrais. Por isso, os espaços e cenários convidam a criar diferentes situações 
dramáticas.
Na educação infantil, Gobbi (2010) expõe a função que a dança vem tendo – e em alguns casos ainda está – 
voltada para a apresentação das crianças em datas comemorativas, ensaiando os gestos das crianças e 
direcionando seus desejos, numa expressão coreográfica disciplinadora de seus corpos, que fica reduzida à 
mera execução de algo pronto e acabado, sem a possibilidade de criação ou construção coletiva e espontânea, 
de livre expressão.
Para ela, é essencial preocupar-se com o que as crianças já sabem e consideram como dança, além de considerar 
a utilização dos espaços, muitas vezes ocupadas por cadeiras e mesas em modelo antecipatório da 
escolarização.
Para valorizar essa linguagem, professores devem perceber que as crianças podem expressar-se a partir do 
repertório que é próprio de seu corpo – já que ele é também social e histórico – de suas vivências, de modo a criar 
coreografias próprias, referentes ao seu grupo e de suas experiências particulares e de maneira mais ampla do 
conhecimento da cultura brasileira.
As criações infantis, segundo Gobbi (2010), devem ser expostas em diferentes contextos e espaços, 
considerando inclusive a participação das crianças na organização dessas exposições. As crianças, vistas como 
construtoras de cultura em suas diversas formas expressivas, devem ter locais apropriados onde suas criações 
possam ser discutidas, visualizadas por todos que circulam na cidade, para além dos espaços escolares 
(mostras culturais, fechamento de semestre, datas comemorativas, etc).
Expor as criações infantis dentro e fora dos muros da escola é, para a autora, uma forma de construir o sentido 
de pertencimento das crianças ao espaço vivenciado todos os dias por elas num processo de apropriação desse 
espaço. É uma forma de documentação de percursos criativos individuais e coletivos realizados pelas crianças e 
também pelos adultos que dialogam nesse trabalho, garantindo a circulação de idéias sobre suas criações entre 
os adultos e destes com as crianças e entre elas independentemente da faixa etária. 
Na visão de Moreira (1995), os espaços para exposições como os museus, por exemplo, são lugares que 
“guardam desenhos”, e as crianças entendem que os seus também deveriam estar lá, isto é, o espaço para expor 
produções de quem desenha não tem sentido de ser se for apenas para ser visitado pelos que não desenham. 
Isso reafirma a separação entre arte e cultura, trabalho e lazer.
Entendo que a valorização das produções começa justamente nesta seleção do que será exposto. Cada produção 
tem suas características próprias, sua intenção, sendo uma forma de expressão de ideias e sentimentos.

As exposições, para Rabitti (1999), são atos de comunicação e constroem a memória do grupo dentro de um 
contexto. Além disso, possibilitam o envolvimento de todos, não só como observadores de um projeto, mas como 
colaboradores podendo trazer sugestões, materiais, avaliando os processos de aprendizagem, levantando 
hipóteses sobre as experiências vividas dentro desses projetos, etc.
Por isso, não basta o registro das atividades, mas a reflexão sobre elas, compartilhando com o grupo, incluindo 
as crianças, permite uma documentação que tem uma função seja de manter ou modificar os caminhos 
percorridos até o momento.
 PLANEJAMENTO E CURRÍCULO
Pensando no planejamento do professor, Moreira (1995) diz que as manifestações expressivas e artísticas não 
precisam ficar concentradas num único dia ou período entre disciplinas escolares e que devem ganhar espaços 
cada vez maiores no dia-a-dia de adultos e crianças, isto é, incluídos na rotina, diluído durante o tempo todo em 
que as crianças se encontram na escola. 
A falta de tempo para a expressão dentro do currículo escolar é, segundo a autora, o reflexo de uma sociedade 
que fragmenta o processo escolar em geográfico, ortográfico, científico, histórico, matemático e artístico, Para 
ela, a arte trabalha o homem inteiro e, por isso, defende que a expressão deve estar na aula de estudos sociais, 
matemática, português por considerar que, expressando-se através de diferentes linguagens, a criança elabora 
esses conhecimentos de forma mais ampla.  
Concordando com essa visão, Katz (1999) defende que as linguagens visual e gráfica são maneiras de explorar 
os conhecimentos devendo estar integradas ao trabalho como linguagens disponíveis às crianças que não 
dispõem da escrita e leitura convencionais. Portanto, as “artes” não são ensinadas como uma disciplina, mas o 
caminho que permeia outras matérias.
Segundo Moreira (1995), o currículo da educação infantil fragmenta os conhecimentos privilegiando uns em 
detrimento de outros, o que significa destinar mais tempo aos conhecimentos mais importantes. Portanto, o 
tempo escolar tem reservado mais tempo às matérias que cuidem do pensamento lógico e objetivo do que com 
àquelas que envolvem questões afetivas e emocionais.
 Observando algumas rotinas, a autora percebeu que o tempo dedicado ao desenho, por exemplo, é muito 
pequeno, o que reflete à concepção da escola em relação às atividades de expressão e sua importância no 
desenvolvimento da criança.
Geralmente, quando alguma atividade tem que ser substituída durante o período de aula, os professores optam 
por utilizar o tempo da “aula de artes” para propor ou terminar algo que havia planejado para as áreas de língua 
e/ou matemática, por exemplo.

“(...) o tempo destinado à expressão artística é um tempo destinado a si próprio. É o tempo em que o sujeito se 
apossa do material para dizer de si e do seu mundo. Para falar do que lhe diz respeito, para dar forma a seus 
pensamentos e sentimentos. Este é um tempo que há muito tempo a vida urbana engoliu...” (MOREIRA, 1995, 
p79).

Em relação a essa organização da rotina, Rabitti (1999) relata uma experiência em Villeta onde a criança escolhe 
a atividade da qual quer participar a partir de um rol de propostas significativas, planejadas pelo professor, as 
quais envolvem diversas linguagens. A partir disso, o professor observa e estimula a criança para que possa 
envolver-se em atividades diferentes, isto é, garantindo oportunidades de expressão pessoal. “Na Villeta (...), a 
ética foi o respeito aos direitos da criança. E o primeiro é o direito a um crescimento que respeite os ritmos 
individuais”. (RABITTI, 1999, p.161)
Nesse sentido, Gobbi (2010), sugere à escola incentivar a curiosidade e a exploração; garantir experimentos que 
considerem a “plurisensorialidade”; garantir às crianças a comunicação por diferentes linguagens, o 
protagonismo e o prazer em descobertas com seus pares, enfim, compor um currículo que abranja diferentes 
linguagens e formas de expressão.
Segundo Rabitti (1999), as crianças são criativas, curiosas, gostam de projetar soluções desde que sejam 
encorajadas nas suas experiências, se forem ouvidas e se atuarem em um ambiente estimulante e rico em 
materiais. A integração de experiências resulta em uma aprendizagem de qualidade.
O trabalho com projetos é uma sugestão para Katz (1999), já que favorece um envolvimento maior por parte das 
crianças e uma compreensão mais ampla dos temas de estudo, pois as encorajam na tomada de decisões, nas 
suas escolhas, etc.
Forman (1999), também defende o trabalho através de projetos, pois acredita que ele possibilita a contribuição 
individual de cada criança, mas que também interajam na busca de objetivos comuns coordenando opiniões 
divergentes. Assim, as crianças utilizam o diálogo e diferentes formas de representação (verbal, gestos, gráficos, 
etc) para comunicar suas ideias e alcançar um acordo.
Portanto, o currículo deve ser flexível inclusive em relação ao tempo, pois as crianças possuem um tempo próprio 
para executar suas explorações, conforme seu interesse e envolvimento. Muitas vezes, ficam desmotivadas por 
não sentirem-se autoras da sua criação, além de serem pressionadas pelo tempo que dispõem para chegar a um 
resultado.
O currículo deve estar centrado na criança, considerando que qualquer atividade de pesquisa deve ter a iniciativa 
dada pela criança. O professor tem que estar disposto a mudar o rumo do trabalho conforme a direção sugerida 
pelas crianças no caso de modificarem seu foco de investigação.                                                                                              
Diante de uma proposta, as crianças são capazes de criar diferentes possibilidades, porém, geralmente, são cada 
vez mais direcionadas a “como” fazer. Não lhes é permitido explorar, investigar; os resultados já são previstos ao 
seguir a comanda do professor.
A arte é defendida por Moreira (1995), como resultante de uma ideia de diversidade, de algo que é único e pessoal 
e por isso, deve rejeitar toda proposta que parta da uniformidade.
Assim como na imagem abaixo, a escola ainda trabalha com concepções e práticas uniformizantes a partir do 

momento que espera que todos adquiram as mesmas aprendizagens e projeta resultados que interessam à 
ideologia dominante.

Em uma análise do modelo da sociedade industrial, Katz (1999), coloca em xeque a visão da linha de montagem, 
onde as crianças estão sujeitas à mesma sequência de atividades e instruções visando os mesmos “produtos”, 
isto é, como se a educação fosse um processo direto, uma via de mão única – o professor age transformando a 
matéria (criança) em um produto já esperado.
As contribuições da psicologia trouxeram para a pedagogia a reflexão sobre a importância da brincadeira no 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Moreira (1995) aponta o papel da brincadeira como introdutor das 
primeiras regras sociais, noções de tempo, espaço, além das questões afetivas, angústias e o desenvolvimento 
da personalidade através das experiências lúdicas.
Considerando que a criança está construindo sua identidade pessoal e cultural, seria imprescindível garantir 
ambientes em que sejam respeitadas as especificidades das crianças na educação infantil, bem como, dos 
saberes que elas trazem quando chegam às creches e pré-escolas e aqueles que constroem durante o tempo de 
permanência nesses espaços. 
Para Malaguzzi (1999), os estudos sobre as crianças e o seu desenvolvimento colocam em evidência as 
qualidades e habilidades inerentes a elas, além da necessidade de expressão e ação sobre seu meio. Sendo 
assim, a ciência reconhece que a criança possui capacidades, recursos para manifestar-se e expressar-se, 
porém, a sociedade não responde aos direitos dessa criança.
Para ele, a escola deve oferecer várias possibilidades de expressão aumentando assim a motivação da criança 
para desenvolver novas experiências. Portanto, deve-se pensar em ampliar os objetivos, as situações e a 
estrutura em que elas são oferecidas, ajustando os recursos, materiais e as interações possíveis com objetos e 
parceiros.
Essa ampliação das possibilidades também ajuda o professor na observação e interpretação de gestos, falas 
entre outras manifestações da criança, fazendo-o refletir sobre suas intervenções e pensando na auto- avaliação 
do trabalho desenvolvido.
Malaguzzi defende que as interações ocorridas nos trabalhos em pequenos grupos, assim como são feitos em 
Reggio Emília, facilitam as construções sociais, cognitivas, verbais e simbólicas. Para isso, além dos variados 
espaços da escola, a própria sala de aula deve possibilitar a organização de pequenos agrupamentos para a 
realização de seus projetos de interesse.
Uma das ideias de Malaguzzi sobre o planejamento baseia-se na concepção de que trabalhar com crianças 
significa trabalhar com incertezas e inovações e dentro dessa perspectiva há um percurso de estudo sobre o 
fluxo da aprendizagem, seu tempo e lugar, sobre como ela pode ser preparada, como oferecer palavras, 
pensamento lógico, linguagem corporal, simbólica, entre outras, como brincar, como a identidade individual e do 
grupo se constroem, como e quais habilidades e esquemas cognitivos devemos investir, enfim, o planejamento e 
currículo são encontrados nas próprias crianças.
Conforme a experiência de Reggio Emília, as crianças são encorajadas a expressar seus sentimentos, 
observações e entendimentos tanto verbal como visualmente através de encenações dramáticas e 
representações gráficas.
Muitas práticas tornam-se contraditórias por não compreender o que é educar através de múltiplas linguagens. 
Parece então que esses momentos de “liberdade” são apenas uma descontração em aulas repletas de 
“conteúdos escolares”.
“O importante é que cada um possa reencontrar o seu próprio canal expressivo: desenhar com palavras, com a 
música, com as cores, com o gesto. E também se aventurar em outras linguagens, recriando seu espaço lúdico, 
se afirmando como ser humano” (MOREIRA, 1995, p.96).
Para Moreira (1995), o educador se educa na prática, sendo uma tarefa de renovação e de reencontro com o seu 
espaço lúdico. Junto com a criança, o adulto também reconquista suas marcas, sua palavra, sua expressão de 
desejos e conflitos. “(...) ao buscarmos pela humanização do homem, somos capazes de remover fronteiras 
políticas, étnicas, sociais, e de respeitar o ser humano em sua integridade, para torná-lo mais homem” 
(AMBROGI,2011). 
“(...) Tratar as palavras e ações das crianças como fonte de inspiração dos currículos é muitas vezes mais difícil 
do que simplesmente elaborar ‘atividades criativas’” (LEEKEENAN e NIMMO, 1999, p.267).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando então, a criança como sujeito de direitos, torna-se indiscutível a necessidade de elaboração de um 
currículo que atenda às suas necessidades e especificidades, tendo a ludicidade como base para a organização 
do tempo, espaço e propostas dentro da escola de educação infantil. Além disso, o conhecimento a respeito do 
processo de desenvolvimento infantil e a compreensão do seu papel na construção de conhecimentos, faz com 
que a experimentação se torne parte integrante de qualquer proposta, pois leva a uma aprendizagem mais 
significativa.
Naturalmente as crianças demonstram curiosidade pelas “coisas” do mundo e a ideia defendida aqui é a de que 
sejam aproveitadas essas curiosidades para a elaboração do currículo da educação infantil, considerando todas 
as formas de experimentar esses conteúdos, as múltiplas linguagens de que as crianças são feitas: as formas de 
expressão são importantes caminhos que apontam para o respeito ao direito do ser humano, já que somos 
únicos e devemos ter a nossa própria forma de enxergar o mundo.
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RESUMO:
Todos os constituintes da população brasileira com deficiência vivem ainda um processo de exclusão, 
acentuados ainda mais quando se tratam dos direitos básicos, muito se fala sobre os referidos direitos e a 
aplicação teórica acerca dos mesmos, estes mesmos que parecem tão próximos raramente podem ser 
devidamente acessados quando realmente se existe a necessidade de utilizar um deles.
 Existe uma legislação completamente voltada para esta parcela da população, diante deste quadro o trabalho a 
seguir destina-se a examinar as normativas no que se referem a constituição federal de 1988 e a reflexão a 
respeito da falta de políticas públicas que realmente efetivem estes direitos.
Palavras chave: acesso, constituição, pessoa com deficiência.
INTRODUÇÃO
Utilizando dados do IBGE, realizados no ano 2000, os mesmos apresentam que o Brasil tem uma população de 
cerca de 24.5 milhões de pessoas com alguma deficiência, sensorial, mental, auditiva, física ou múltipla Essa 
mesma população diariamente lida com o descaso decorrente da falta ou da má prestação de serviços realizadas 
pelas instituições públicas ou privadas. O que evidencia o constante descontentamento dos mesmos ou de seus 
tutores para com a legislação brasileira, independentemente de o legislador buscar sanar estes decorrentes 
problemas eles são mais e mais frequentes.
Utilizando de outras palavras existe todo um sistema legal para defesa e o exercício de direitos das pessoas 
portadoras de deficiência, efetivamente porém o déficit encontrado nesta aplicação é sobre humano conforme 
estudo realizado abaixo.
Frisando a importância do tema proposto com analise da constituição federal vigente 
Iniciando este capitulo com a intenção de conceituar direitos vamos a etimologia da palavra:

DIREITOS
O Direito à vida determina que é exigido e deve ser assegurado para todos segurança, moradia, alimentação e 
dignidade.
Já a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determina que a igualdade tem como objetivo 
cessar quaisquer dificuldades de acesso e garantia a todos os direitos assegurados pela constituição federal 
vigente ou seja, tem o objetivo de enfatizar a efetivação e garantir que os mesmos sejam realmente executados 
as pessoas com deficiência. Em suma o tratamento ofertado independentemente de sua modalidade de execução 
deve quando necessário adaptar-se as necessidades do cidadão.
A conscientização da importância da inclusão da pessoa com deficiência teve um impulso nos anos 70 com a 
criação do primeiro centro de vida independente CVI Outro evento importante foi a proclamação do ano 
internacional da pessoa deficiente, que aconteceu em 1981. Campanhas foram criadas e promovidas, tendo como 
objetivo principal  conscientizar as pessoas da necessidade de se remover as barreiras  principalmente as físicas 
e  todo uma nova visão de planejamento arquitetônico, sendo estes os principais obstáculos à locomoção e ao 
acesso. Citando a Constituição Federal de 1988, artigo 196, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. 
Assim, a prestação da saúde pelo Estado, por meio do sistema único de saúde (SUS), e as competências do artigo 
200, determina que cabe aos mesmos prevenir, e erradicar através de ações a inabilidade ou falta de acesso aos 
mesmos. A pessoa portadora de necessidades especiais independente da idade tem seguridade social garantida 
conforme assegurado em lei os principais artigos e incisos dessa seguridade social estão no art. 201, V, §1º e no 
art. 203, IV e V:
Art. 201, V, § 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores 
de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 
2005)
Art. 202, IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária;
Art. 202, V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.

Direitos é ETIM lat. dirēctus, a, um 'reto, que segue em linha reta, que segue regras ou ordens preestabelecidas 
etc.', do part. Pás. Do v. dirigĕre (Dicionário Aurélio 1999).
Sendo claramente descrito abaixo por Plácido e Silva como:
     [...] um conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, 
traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica. Princípios jurídicos, sem dúvida, significam 
os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce 
do Direito. E, nesta acepção, não se compreendem somente os fundamentos jurídicos, legalmente instituídos, 
mas todo axioma jurídico derivado da cultura jurídica universal. Compreendem, pois, os fundamentos da Ciência 
Jurídica, onde se firmaram as normas originárias ou as leis científicas do Direito, que traçam as noções em que 
se estrutura o próprio Direito. Assim, nem sempre os princípios se inscrevem nas leis. Mas, porque servem de 
base ao Direito, são tidos como preceitos fundamentais para a prática do Direito e proteção aos direitos.  
Entretanto para Ruy Samuel Espíndola,
[...] designa a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia mestra, por um 
pensamento chave, por uma baliza normativa, donde as demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se 
reconduzem e/ou se subordinam. 
 Já para Daniel Sarmento,
[...] os princípios representam as traves-mestras do sistema jurídico, irradiando seus efeitos sobre diferentes 
normas e servindo de balizamento para a interpretação e integração de todo o setor do ordenamento em que 
radicam. 

O princípio da igualdade é um Das bases da Constituição Federal de 1988, que tem por fundamento promover e 
garantir o tratamento igualitário entre todos os indivíduos, Este princípio, é conhecido como princípio da 
isonomia, e tem como o objetivo corrigir as injustiças sociais históricas, decorrentes do tratamento igualitário 
que não pode ser disponibilizado as pessoas com deficiência. Neste caso, o tratamento é desigual e constitui um 
elemento extremamente necessário, pois é somente através dele que os direitos descritos e assegurados pela 
Carta Magna poderão realmente ser efetivados.
É notável que a pessoa com deficiência é beneficiária de direitos e garantias, e se dá mostras do significado do 
que a doutrina denomina de igualdade material: tratar os iguais de forma idêntica e os desiguais de forma distinta. 
É necessário para tanto que seja citado o disposto nos artigos 7º, inciso XXXI; 23, inciso II; 24, inciso XIV; 37, 
inciso VIII; 203, incisos IV e V; 208, inciso III; 224; 227, § 1º, inciso II e § 2º; e art. 244, todos da Constituição Federal 
de 1988.
O princípio da igualdade, art. 5º, e inciso I é a base fundamentadora do princípio republicano e da democrático; e 
a partir deles muitos outros surgiram. citando Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino elenca a      [...] proibição ao 
racismo (art. 5º, XLII), a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX), A igualdade material, está na lei e possui semelhanças 
opostas à igualdade formal, pois a igualdade material permite que pessoas recebam tratamentos diferenciados, 
a formal proíbe, absolutamente, mesmo que estas sejam positivas.  respeito à dignidade implica  diretamente a 
respeito e proteção à integridade física, moral, à individualidade e espiritualidade do ser humano. 
Parafraseando à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tendo sido a mesma aprovada 
em dezembro de 2006 pela ONU, e  vigorando desde maio de 2008. O Brasil fez ativa contribuição na elaboração 
deste documento, Sendo deveras restritivo o conceito de liberdade para as pessoas portadoras de deficiência a 
todo o contexto de inserção e conscientização já significam um avanço tremendo ainda existem muitos pontos 
que exigem atenção afinal limitações  físicas, sensoriais ou mentais ainda necessitam de todo um amparo mais 
que social desde a mais tenra idade, o processo de inclusão ainda não garante o pleno desenvolvimento dos 
envolvidos conceito estes que as leis em vigor e as propostas de emendas constitucionais visam sanar. 
Utilizando das considerações de Plácido e Silva entende-se que o contexto de cidadania está intrinsecamente 
ligado a ideologia de contribuição social apenas um “sujeito” ativo é “cidadão” os mesmos afirmam que:
[...] a cidadania tanto se diz natural como legal. Será natural, quando decorre do nascimento, isto é, da 
circunstância de ser nacional por nascimento. Será legal, quando, em virtude da residência fixada em certa parte 
do território, esta lhe é outorgada por uma declaração legal, a naturalização. A cidadania é expressão, assim que 
identifica a qualidade da pessoa que, estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida 
no uso e gozo de seus direitos políticos, que se indicam, pois, o gozo dessa cidadania
A EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO
Estudando conceitos históricos já fica claro que mesmo com o decorrer de um longo período de tempo as 
nomeações/nomenclaturas utilizadas para definir os portadores de deficiência são perjorativas, atualmente 
existe uma regulamentação judicial que as tornaram proibidas sendo as mais comuns aleijado, manco, ceguinho, 
inválido, incapacitado, retardado e excepcional. 
Com o Decreto nº 3298 de 20 de dezembro de 1999 ficou determinado que as deficiências são nada além de uma 
insuficiência em bases biologicamente parametrizadas de funções psicológicas, fisiológicas ou anatômicas que 
sofreram alterações e restringiram seu portador a realizar as atividades que são cotidianas ou comuns.
O mesmo decreto contribui ainda, em seu 4º artigo que as deficiências elencadas são separadas em tipos sendo 
elas:
I. deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
II. deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III. deficiência visual - a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV. deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a. comunicação;
b. cuidado pessoal;
c. habilidades sociais;
d. utilização dos recursos da comunidade;
e. saúde e segurança;
f. habilidades acadêmicas;
g. lazer; e
h. trabalho;
V. deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
O processo de inclusão da pessoa com deficiência, seja no mercado de trabalho ou no contexto educacional não 
tem sido fácil. O acesso a educação ao longo da história nos mostra essa dificuldade explicitamente e ainda com 
todas as seguridades e direitos assegurados a realidade não se espelha nas determinações legais, o que ainda é 
muito restritivo. Um claro exemplo que pode ser observado é dificuldade de acesso da pessoa com deficiência a 
formação superior, tendo sido implementado está preparação para permitir o ingresso de estudantes com 
características e/ou deficiências se deu de maneira recente. Em suma, é necessário que exista uma política 
governamental que reorganize, reestruture e recrie o sistema educacional, tendo como objetivo principal garantir 
desde a mais tenra idade que a seguridade educacional e de todos os demais adendos da constituição federal 
vigente efetivamente contemplem todos os cidadãos.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Através deste estudo ficou claro que a garantia em totalidade ao acesso dos direitos básicos as pessoas 
portadoras de deficiência são desrespeitados com enorme frequência. Seja através Da negação do devido acesso 
aos tratamentos de saúde cultura, esporte, ou ainda mais sumariamente ao simples processo de adaptação para 
locomoção a garantia de acesso a transportes de caráter público, a não capacitação de profissionais em todas as 
áreas para tender a este público.
Ficou ainda claramente evidenciado a constante tentativa de aprimoramento para que as atuais situações 
problema que a população portadora de deficiência que ainda não tem seus direitos assegurados assim como o 
acesso igualitário aos que não possuem deficiência seja garantido. Este constante avanço em busca desta 
garantia ainda nos permite acreditar que tudo isso será sanado, porém é necessária toda uma política de 
conscientização cultural, para que lentamente isso vá ocorrendo, e torne-se algo de plena função não apenas em 
nome e teorias de planejamento.
Em suma, os problemas enfrentados pelos portadores de deficiência não estão relacionados à carência de leis, 
mas sim a falha na aplicação das mesmas ao distanciamento criado entre o contextualizado e o plicado.
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
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INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
8 
 
          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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RESUMO:
Todos os constituintes da população brasileira com deficiência vivem ainda um processo de exclusão, 
acentuados ainda mais quando se tratam dos direitos básicos, muito se fala sobre os referidos direitos e a 
aplicação teórica acerca dos mesmos, estes mesmos que parecem tão próximos raramente podem ser 
devidamente acessados quando realmente se existe a necessidade de utilizar um deles.
 Existe uma legislação completamente voltada para esta parcela da população, diante deste quadro o trabalho a 
seguir destina-se a examinar as normativas no que se referem a constituição federal de 1988 e a reflexão a 
respeito da falta de políticas públicas que realmente efetivem estes direitos.
Palavras chave: acesso, constituição, pessoa com deficiência.
INTRODUÇÃO
Utilizando dados do IBGE, realizados no ano 2000, os mesmos apresentam que o Brasil tem uma população de 
cerca de 24.5 milhões de pessoas com alguma deficiência, sensorial, mental, auditiva, física ou múltipla Essa 
mesma população diariamente lida com o descaso decorrente da falta ou da má prestação de serviços realizadas 
pelas instituições públicas ou privadas. O que evidencia o constante descontentamento dos mesmos ou de seus 
tutores para com a legislação brasileira, independentemente de o legislador buscar sanar estes decorrentes 
problemas eles são mais e mais frequentes.
Utilizando de outras palavras existe todo um sistema legal para defesa e o exercício de direitos das pessoas 
portadoras de deficiência, efetivamente porém o déficit encontrado nesta aplicação é sobre humano conforme 
estudo realizado abaixo.
Frisando a importância do tema proposto com analise da constituição federal vigente 
Iniciando este capitulo com a intenção de conceituar direitos vamos a etimologia da palavra:

DIREITOS
O Direito à vida determina que é exigido e deve ser assegurado para todos segurança, moradia, alimentação e 
dignidade.
Já a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determina que a igualdade tem como objetivo 
cessar quaisquer dificuldades de acesso e garantia a todos os direitos assegurados pela constituição federal 
vigente ou seja, tem o objetivo de enfatizar a efetivação e garantir que os mesmos sejam realmente executados 
as pessoas com deficiência. Em suma o tratamento ofertado independentemente de sua modalidade de execução 
deve quando necessário adaptar-se as necessidades do cidadão.
A conscientização da importância da inclusão da pessoa com deficiência teve um impulso nos anos 70 com a 
criação do primeiro centro de vida independente CVI Outro evento importante foi a proclamação do ano 
internacional da pessoa deficiente, que aconteceu em 1981. Campanhas foram criadas e promovidas, tendo como 
objetivo principal  conscientizar as pessoas da necessidade de se remover as barreiras  principalmente as físicas 
e  todo uma nova visão de planejamento arquitetônico, sendo estes os principais obstáculos à locomoção e ao 
acesso. Citando a Constituição Federal de 1988, artigo 196, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. 
Assim, a prestação da saúde pelo Estado, por meio do sistema único de saúde (SUS), e as competências do artigo 
200, determina que cabe aos mesmos prevenir, e erradicar através de ações a inabilidade ou falta de acesso aos 
mesmos. A pessoa portadora de necessidades especiais independente da idade tem seguridade social garantida 
conforme assegurado em lei os principais artigos e incisos dessa seguridade social estão no art. 201, V, §1º e no 
art. 203, IV e V:
Art. 201, V, § 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores 
de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 
2005)
Art. 202, IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária;
Art. 202, V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.

Direitos é ETIM lat. dirēctus, a, um 'reto, que segue em linha reta, que segue regras ou ordens preestabelecidas 
etc.', do part. Pás. Do v. dirigĕre (Dicionário Aurélio 1999).
Sendo claramente descrito abaixo por Plácido e Silva como:
     [...] um conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, 
traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica. Princípios jurídicos, sem dúvida, significam 
os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce 
do Direito. E, nesta acepção, não se compreendem somente os fundamentos jurídicos, legalmente instituídos, 
mas todo axioma jurídico derivado da cultura jurídica universal. Compreendem, pois, os fundamentos da Ciência 
Jurídica, onde se firmaram as normas originárias ou as leis científicas do Direito, que traçam as noções em que 
se estrutura o próprio Direito. Assim, nem sempre os princípios se inscrevem nas leis. Mas, porque servem de 
base ao Direito, são tidos como preceitos fundamentais para a prática do Direito e proteção aos direitos.  
Entretanto para Ruy Samuel Espíndola,
[...] designa a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia mestra, por um 
pensamento chave, por uma baliza normativa, donde as demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se 
reconduzem e/ou se subordinam. 
 Já para Daniel Sarmento,
[...] os princípios representam as traves-mestras do sistema jurídico, irradiando seus efeitos sobre diferentes 
normas e servindo de balizamento para a interpretação e integração de todo o setor do ordenamento em que 
radicam. 

O princípio da igualdade é um Das bases da Constituição Federal de 1988, que tem por fundamento promover e 
garantir o tratamento igualitário entre todos os indivíduos, Este princípio, é conhecido como princípio da 
isonomia, e tem como o objetivo corrigir as injustiças sociais históricas, decorrentes do tratamento igualitário 
que não pode ser disponibilizado as pessoas com deficiência. Neste caso, o tratamento é desigual e constitui um 
elemento extremamente necessário, pois é somente através dele que os direitos descritos e assegurados pela 
Carta Magna poderão realmente ser efetivados.
É notável que a pessoa com deficiência é beneficiária de direitos e garantias, e se dá mostras do significado do 
que a doutrina denomina de igualdade material: tratar os iguais de forma idêntica e os desiguais de forma distinta. 
É necessário para tanto que seja citado o disposto nos artigos 7º, inciso XXXI; 23, inciso II; 24, inciso XIV; 37, 
inciso VIII; 203, incisos IV e V; 208, inciso III; 224; 227, § 1º, inciso II e § 2º; e art. 244, todos da Constituição Federal 
de 1988.
O princípio da igualdade, art. 5º, e inciso I é a base fundamentadora do princípio republicano e da democrático; e 
a partir deles muitos outros surgiram. citando Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino elenca a      [...] proibição ao 
racismo (art. 5º, XLII), a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX), A igualdade material, está na lei e possui semelhanças 
opostas à igualdade formal, pois a igualdade material permite que pessoas recebam tratamentos diferenciados, 
a formal proíbe, absolutamente, mesmo que estas sejam positivas.  respeito à dignidade implica  diretamente a 
respeito e proteção à integridade física, moral, à individualidade e espiritualidade do ser humano. 
Parafraseando à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tendo sido a mesma aprovada 
em dezembro de 2006 pela ONU, e  vigorando desde maio de 2008. O Brasil fez ativa contribuição na elaboração 
deste documento, Sendo deveras restritivo o conceito de liberdade para as pessoas portadoras de deficiência a 
todo o contexto de inserção e conscientização já significam um avanço tremendo ainda existem muitos pontos 
que exigem atenção afinal limitações  físicas, sensoriais ou mentais ainda necessitam de todo um amparo mais 
que social desde a mais tenra idade, o processo de inclusão ainda não garante o pleno desenvolvimento dos 
envolvidos conceito estes que as leis em vigor e as propostas de emendas constitucionais visam sanar. 
Utilizando das considerações de Plácido e Silva entende-se que o contexto de cidadania está intrinsecamente 
ligado a ideologia de contribuição social apenas um “sujeito” ativo é “cidadão” os mesmos afirmam que:
[...] a cidadania tanto se diz natural como legal. Será natural, quando decorre do nascimento, isto é, da 
circunstância de ser nacional por nascimento. Será legal, quando, em virtude da residência fixada em certa parte 
do território, esta lhe é outorgada por uma declaração legal, a naturalização. A cidadania é expressão, assim que 
identifica a qualidade da pessoa que, estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida 
no uso e gozo de seus direitos políticos, que se indicam, pois, o gozo dessa cidadania
A EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO
Estudando conceitos históricos já fica claro que mesmo com o decorrer de um longo período de tempo as 
nomeações/nomenclaturas utilizadas para definir os portadores de deficiência são perjorativas, atualmente 
existe uma regulamentação judicial que as tornaram proibidas sendo as mais comuns aleijado, manco, ceguinho, 
inválido, incapacitado, retardado e excepcional. 
Com o Decreto nº 3298 de 20 de dezembro de 1999 ficou determinado que as deficiências são nada além de uma 
insuficiência em bases biologicamente parametrizadas de funções psicológicas, fisiológicas ou anatômicas que 
sofreram alterações e restringiram seu portador a realizar as atividades que são cotidianas ou comuns.
O mesmo decreto contribui ainda, em seu 4º artigo que as deficiências elencadas são separadas em tipos sendo 
elas:
I. deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
II. deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III. deficiência visual - a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV. deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a. comunicação;
b. cuidado pessoal;
c. habilidades sociais;
d. utilização dos recursos da comunidade;
e. saúde e segurança;
f. habilidades acadêmicas;
g. lazer; e
h. trabalho;
V. deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
O processo de inclusão da pessoa com deficiência, seja no mercado de trabalho ou no contexto educacional não 
tem sido fácil. O acesso a educação ao longo da história nos mostra essa dificuldade explicitamente e ainda com 
todas as seguridades e direitos assegurados a realidade não se espelha nas determinações legais, o que ainda é 
muito restritivo. Um claro exemplo que pode ser observado é dificuldade de acesso da pessoa com deficiência a 
formação superior, tendo sido implementado está preparação para permitir o ingresso de estudantes com 
características e/ou deficiências se deu de maneira recente. Em suma, é necessário que exista uma política 
governamental que reorganize, reestruture e recrie o sistema educacional, tendo como objetivo principal garantir 
desde a mais tenra idade que a seguridade educacional e de todos os demais adendos da constituição federal 
vigente efetivamente contemplem todos os cidadãos.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Através deste estudo ficou claro que a garantia em totalidade ao acesso dos direitos básicos as pessoas 
portadoras de deficiência são desrespeitados com enorme frequência. Seja através Da negação do devido acesso 
aos tratamentos de saúde cultura, esporte, ou ainda mais sumariamente ao simples processo de adaptação para 
locomoção a garantia de acesso a transportes de caráter público, a não capacitação de profissionais em todas as 
áreas para tender a este público.
Ficou ainda claramente evidenciado a constante tentativa de aprimoramento para que as atuais situações 
problema que a população portadora de deficiência que ainda não tem seus direitos assegurados assim como o 
acesso igualitário aos que não possuem deficiência seja garantido. Este constante avanço em busca desta 
garantia ainda nos permite acreditar que tudo isso será sanado, porém é necessária toda uma política de 
conscientização cultural, para que lentamente isso vá ocorrendo, e torne-se algo de plena função não apenas em 
nome e teorias de planejamento.
Em suma, os problemas enfrentados pelos portadores de deficiência não estão relacionados à carência de leis, 
mas sim a falha na aplicação das mesmas ao distanciamento criado entre o contextualizado e o plicado.
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
9 
 
mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
16 
 
representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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RESUMO:
Todos os constituintes da população brasileira com deficiência vivem ainda um processo de exclusão, 
acentuados ainda mais quando se tratam dos direitos básicos, muito se fala sobre os referidos direitos e a 
aplicação teórica acerca dos mesmos, estes mesmos que parecem tão próximos raramente podem ser 
devidamente acessados quando realmente se existe a necessidade de utilizar um deles.
 Existe uma legislação completamente voltada para esta parcela da população, diante deste quadro o trabalho a 
seguir destina-se a examinar as normativas no que se referem a constituição federal de 1988 e a reflexão a 
respeito da falta de políticas públicas que realmente efetivem estes direitos.
Palavras chave: acesso, constituição, pessoa com deficiência.
INTRODUÇÃO
Utilizando dados do IBGE, realizados no ano 2000, os mesmos apresentam que o Brasil tem uma população de 
cerca de 24.5 milhões de pessoas com alguma deficiência, sensorial, mental, auditiva, física ou múltipla Essa 
mesma população diariamente lida com o descaso decorrente da falta ou da má prestação de serviços realizadas 
pelas instituições públicas ou privadas. O que evidencia o constante descontentamento dos mesmos ou de seus 
tutores para com a legislação brasileira, independentemente de o legislador buscar sanar estes decorrentes 
problemas eles são mais e mais frequentes.
Utilizando de outras palavras existe todo um sistema legal para defesa e o exercício de direitos das pessoas 
portadoras de deficiência, efetivamente porém o déficit encontrado nesta aplicação é sobre humano conforme 
estudo realizado abaixo.
Frisando a importância do tema proposto com analise da constituição federal vigente 
Iniciando este capitulo com a intenção de conceituar direitos vamos a etimologia da palavra:

DIREITOS
O Direito à vida determina que é exigido e deve ser assegurado para todos segurança, moradia, alimentação e 
dignidade.
Já a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determina que a igualdade tem como objetivo 
cessar quaisquer dificuldades de acesso e garantia a todos os direitos assegurados pela constituição federal 
vigente ou seja, tem o objetivo de enfatizar a efetivação e garantir que os mesmos sejam realmente executados 
as pessoas com deficiência. Em suma o tratamento ofertado independentemente de sua modalidade de execução 
deve quando necessário adaptar-se as necessidades do cidadão.
A conscientização da importância da inclusão da pessoa com deficiência teve um impulso nos anos 70 com a 
criação do primeiro centro de vida independente CVI Outro evento importante foi a proclamação do ano 
internacional da pessoa deficiente, que aconteceu em 1981. Campanhas foram criadas e promovidas, tendo como 
objetivo principal  conscientizar as pessoas da necessidade de se remover as barreiras  principalmente as físicas 
e  todo uma nova visão de planejamento arquitetônico, sendo estes os principais obstáculos à locomoção e ao 
acesso. Citando a Constituição Federal de 1988, artigo 196, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. 
Assim, a prestação da saúde pelo Estado, por meio do sistema único de saúde (SUS), e as competências do artigo 
200, determina que cabe aos mesmos prevenir, e erradicar através de ações a inabilidade ou falta de acesso aos 
mesmos. A pessoa portadora de necessidades especiais independente da idade tem seguridade social garantida 
conforme assegurado em lei os principais artigos e incisos dessa seguridade social estão no art. 201, V, §1º e no 
art. 203, IV e V:
Art. 201, V, § 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores 
de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 
2005)
Art. 202, IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária;
Art. 202, V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.

Direitos é ETIM lat. dirēctus, a, um 'reto, que segue em linha reta, que segue regras ou ordens preestabelecidas 
etc.', do part. Pás. Do v. dirigĕre (Dicionário Aurélio 1999).
Sendo claramente descrito abaixo por Plácido e Silva como:
     [...] um conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, 
traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica. Princípios jurídicos, sem dúvida, significam 
os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce 
do Direito. E, nesta acepção, não se compreendem somente os fundamentos jurídicos, legalmente instituídos, 
mas todo axioma jurídico derivado da cultura jurídica universal. Compreendem, pois, os fundamentos da Ciência 
Jurídica, onde se firmaram as normas originárias ou as leis científicas do Direito, que traçam as noções em que 
se estrutura o próprio Direito. Assim, nem sempre os princípios se inscrevem nas leis. Mas, porque servem de 
base ao Direito, são tidos como preceitos fundamentais para a prática do Direito e proteção aos direitos.  
Entretanto para Ruy Samuel Espíndola,
[...] designa a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia mestra, por um 
pensamento chave, por uma baliza normativa, donde as demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se 
reconduzem e/ou se subordinam. 
 Já para Daniel Sarmento,
[...] os princípios representam as traves-mestras do sistema jurídico, irradiando seus efeitos sobre diferentes 
normas e servindo de balizamento para a interpretação e integração de todo o setor do ordenamento em que 
radicam. 

O princípio da igualdade é um Das bases da Constituição Federal de 1988, que tem por fundamento promover e 
garantir o tratamento igualitário entre todos os indivíduos, Este princípio, é conhecido como princípio da 
isonomia, e tem como o objetivo corrigir as injustiças sociais históricas, decorrentes do tratamento igualitário 
que não pode ser disponibilizado as pessoas com deficiência. Neste caso, o tratamento é desigual e constitui um 
elemento extremamente necessário, pois é somente através dele que os direitos descritos e assegurados pela 
Carta Magna poderão realmente ser efetivados.
É notável que a pessoa com deficiência é beneficiária de direitos e garantias, e se dá mostras do significado do 
que a doutrina denomina de igualdade material: tratar os iguais de forma idêntica e os desiguais de forma distinta. 
É necessário para tanto que seja citado o disposto nos artigos 7º, inciso XXXI; 23, inciso II; 24, inciso XIV; 37, 
inciso VIII; 203, incisos IV e V; 208, inciso III; 224; 227, § 1º, inciso II e § 2º; e art. 244, todos da Constituição Federal 
de 1988.
O princípio da igualdade, art. 5º, e inciso I é a base fundamentadora do princípio republicano e da democrático; e 
a partir deles muitos outros surgiram. citando Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino elenca a      [...] proibição ao 
racismo (art. 5º, XLII), a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX), A igualdade material, está na lei e possui semelhanças 
opostas à igualdade formal, pois a igualdade material permite que pessoas recebam tratamentos diferenciados, 
a formal proíbe, absolutamente, mesmo que estas sejam positivas.  respeito à dignidade implica  diretamente a 
respeito e proteção à integridade física, moral, à individualidade e espiritualidade do ser humano. 
Parafraseando à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tendo sido a mesma aprovada 
em dezembro de 2006 pela ONU, e  vigorando desde maio de 2008. O Brasil fez ativa contribuição na elaboração 
deste documento, Sendo deveras restritivo o conceito de liberdade para as pessoas portadoras de deficiência a 
todo o contexto de inserção e conscientização já significam um avanço tremendo ainda existem muitos pontos 
que exigem atenção afinal limitações  físicas, sensoriais ou mentais ainda necessitam de todo um amparo mais 
que social desde a mais tenra idade, o processo de inclusão ainda não garante o pleno desenvolvimento dos 
envolvidos conceito estes que as leis em vigor e as propostas de emendas constitucionais visam sanar. 
Utilizando das considerações de Plácido e Silva entende-se que o contexto de cidadania está intrinsecamente 
ligado a ideologia de contribuição social apenas um “sujeito” ativo é “cidadão” os mesmos afirmam que:
[...] a cidadania tanto se diz natural como legal. Será natural, quando decorre do nascimento, isto é, da 
circunstância de ser nacional por nascimento. Será legal, quando, em virtude da residência fixada em certa parte 
do território, esta lhe é outorgada por uma declaração legal, a naturalização. A cidadania é expressão, assim que 
identifica a qualidade da pessoa que, estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida 
no uso e gozo de seus direitos políticos, que se indicam, pois, o gozo dessa cidadania
A EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO
Estudando conceitos históricos já fica claro que mesmo com o decorrer de um longo período de tempo as 
nomeações/nomenclaturas utilizadas para definir os portadores de deficiência são perjorativas, atualmente 
existe uma regulamentação judicial que as tornaram proibidas sendo as mais comuns aleijado, manco, ceguinho, 
inválido, incapacitado, retardado e excepcional. 
Com o Decreto nº 3298 de 20 de dezembro de 1999 ficou determinado que as deficiências são nada além de uma 
insuficiência em bases biologicamente parametrizadas de funções psicológicas, fisiológicas ou anatômicas que 
sofreram alterações e restringiram seu portador a realizar as atividades que são cotidianas ou comuns.
O mesmo decreto contribui ainda, em seu 4º artigo que as deficiências elencadas são separadas em tipos sendo 
elas:
I. deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
II. deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III. deficiência visual - a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV. deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a. comunicação;
b. cuidado pessoal;
c. habilidades sociais;
d. utilização dos recursos da comunidade;
e. saúde e segurança;
f. habilidades acadêmicas;
g. lazer; e
h. trabalho;
V. deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
O processo de inclusão da pessoa com deficiência, seja no mercado de trabalho ou no contexto educacional não 
tem sido fácil. O acesso a educação ao longo da história nos mostra essa dificuldade explicitamente e ainda com 
todas as seguridades e direitos assegurados a realidade não se espelha nas determinações legais, o que ainda é 
muito restritivo. Um claro exemplo que pode ser observado é dificuldade de acesso da pessoa com deficiência a 
formação superior, tendo sido implementado está preparação para permitir o ingresso de estudantes com 
características e/ou deficiências se deu de maneira recente. Em suma, é necessário que exista uma política 
governamental que reorganize, reestruture e recrie o sistema educacional, tendo como objetivo principal garantir 
desde a mais tenra idade que a seguridade educacional e de todos os demais adendos da constituição federal 
vigente efetivamente contemplem todos os cidadãos.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Através deste estudo ficou claro que a garantia em totalidade ao acesso dos direitos básicos as pessoas 
portadoras de deficiência são desrespeitados com enorme frequência. Seja através Da negação do devido acesso 
aos tratamentos de saúde cultura, esporte, ou ainda mais sumariamente ao simples processo de adaptação para 
locomoção a garantia de acesso a transportes de caráter público, a não capacitação de profissionais em todas as 
áreas para tender a este público.
Ficou ainda claramente evidenciado a constante tentativa de aprimoramento para que as atuais situações 
problema que a população portadora de deficiência que ainda não tem seus direitos assegurados assim como o 
acesso igualitário aos que não possuem deficiência seja garantido. Este constante avanço em busca desta 
garantia ainda nos permite acreditar que tudo isso será sanado, porém é necessária toda uma política de 
conscientização cultural, para que lentamente isso vá ocorrendo, e torne-se algo de plena função não apenas em 
nome e teorias de planejamento.
Em suma, os problemas enfrentados pelos portadores de deficiência não estão relacionados à carência de leis, 
mas sim a falha na aplicação das mesmas ao distanciamento criado entre o contextualizado e o plicado.
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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RESUMO:
Todos os constituintes da população brasileira com deficiência vivem ainda um processo de exclusão, 
acentuados ainda mais quando se tratam dos direitos básicos, muito se fala sobre os referidos direitos e a 
aplicação teórica acerca dos mesmos, estes mesmos que parecem tão próximos raramente podem ser 
devidamente acessados quando realmente se existe a necessidade de utilizar um deles.
 Existe uma legislação completamente voltada para esta parcela da população, diante deste quadro o trabalho a 
seguir destina-se a examinar as normativas no que se referem a constituição federal de 1988 e a reflexão a 
respeito da falta de políticas públicas que realmente efetivem estes direitos.
Palavras chave: acesso, constituição, pessoa com deficiência.
INTRODUÇÃO
Utilizando dados do IBGE, realizados no ano 2000, os mesmos apresentam que o Brasil tem uma população de 
cerca de 24.5 milhões de pessoas com alguma deficiência, sensorial, mental, auditiva, física ou múltipla Essa 
mesma população diariamente lida com o descaso decorrente da falta ou da má prestação de serviços realizadas 
pelas instituições públicas ou privadas. O que evidencia o constante descontentamento dos mesmos ou de seus 
tutores para com a legislação brasileira, independentemente de o legislador buscar sanar estes decorrentes 
problemas eles são mais e mais frequentes.
Utilizando de outras palavras existe todo um sistema legal para defesa e o exercício de direitos das pessoas 
portadoras de deficiência, efetivamente porém o déficit encontrado nesta aplicação é sobre humano conforme 
estudo realizado abaixo.
Frisando a importância do tema proposto com analise da constituição federal vigente 
Iniciando este capitulo com a intenção de conceituar direitos vamos a etimologia da palavra:

DIREITOS
O Direito à vida determina que é exigido e deve ser assegurado para todos segurança, moradia, alimentação e 
dignidade.
Já a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determina que a igualdade tem como objetivo 
cessar quaisquer dificuldades de acesso e garantia a todos os direitos assegurados pela constituição federal 
vigente ou seja, tem o objetivo de enfatizar a efetivação e garantir que os mesmos sejam realmente executados 
as pessoas com deficiência. Em suma o tratamento ofertado independentemente de sua modalidade de execução 
deve quando necessário adaptar-se as necessidades do cidadão.
A conscientização da importância da inclusão da pessoa com deficiência teve um impulso nos anos 70 com a 
criação do primeiro centro de vida independente CVI Outro evento importante foi a proclamação do ano 
internacional da pessoa deficiente, que aconteceu em 1981. Campanhas foram criadas e promovidas, tendo como 
objetivo principal  conscientizar as pessoas da necessidade de se remover as barreiras  principalmente as físicas 
e  todo uma nova visão de planejamento arquitetônico, sendo estes os principais obstáculos à locomoção e ao 
acesso. Citando a Constituição Federal de 1988, artigo 196, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. 
Assim, a prestação da saúde pelo Estado, por meio do sistema único de saúde (SUS), e as competências do artigo 
200, determina que cabe aos mesmos prevenir, e erradicar através de ações a inabilidade ou falta de acesso aos 
mesmos. A pessoa portadora de necessidades especiais independente da idade tem seguridade social garantida 
conforme assegurado em lei os principais artigos e incisos dessa seguridade social estão no art. 201, V, §1º e no 
art. 203, IV e V:
Art. 201, V, § 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores 
de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 
2005)
Art. 202, IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária;
Art. 202, V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.

Direitos é ETIM lat. dirēctus, a, um 'reto, que segue em linha reta, que segue regras ou ordens preestabelecidas 
etc.', do part. Pás. Do v. dirigĕre (Dicionário Aurélio 1999).
Sendo claramente descrito abaixo por Plácido e Silva como:
     [...] um conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, 
traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica. Princípios jurídicos, sem dúvida, significam 
os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce 
do Direito. E, nesta acepção, não se compreendem somente os fundamentos jurídicos, legalmente instituídos, 
mas todo axioma jurídico derivado da cultura jurídica universal. Compreendem, pois, os fundamentos da Ciência 
Jurídica, onde se firmaram as normas originárias ou as leis científicas do Direito, que traçam as noções em que 
se estrutura o próprio Direito. Assim, nem sempre os princípios se inscrevem nas leis. Mas, porque servem de 
base ao Direito, são tidos como preceitos fundamentais para a prática do Direito e proteção aos direitos.  
Entretanto para Ruy Samuel Espíndola,
[...] designa a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia mestra, por um 
pensamento chave, por uma baliza normativa, donde as demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se 
reconduzem e/ou se subordinam. 
 Já para Daniel Sarmento,
[...] os princípios representam as traves-mestras do sistema jurídico, irradiando seus efeitos sobre diferentes 
normas e servindo de balizamento para a interpretação e integração de todo o setor do ordenamento em que 
radicam. 

O princípio da igualdade é um Das bases da Constituição Federal de 1988, que tem por fundamento promover e 
garantir o tratamento igualitário entre todos os indivíduos, Este princípio, é conhecido como princípio da 
isonomia, e tem como o objetivo corrigir as injustiças sociais históricas, decorrentes do tratamento igualitário 
que não pode ser disponibilizado as pessoas com deficiência. Neste caso, o tratamento é desigual e constitui um 
elemento extremamente necessário, pois é somente através dele que os direitos descritos e assegurados pela 
Carta Magna poderão realmente ser efetivados.
É notável que a pessoa com deficiência é beneficiária de direitos e garantias, e se dá mostras do significado do 
que a doutrina denomina de igualdade material: tratar os iguais de forma idêntica e os desiguais de forma distinta. 
É necessário para tanto que seja citado o disposto nos artigos 7º, inciso XXXI; 23, inciso II; 24, inciso XIV; 37, 
inciso VIII; 203, incisos IV e V; 208, inciso III; 224; 227, § 1º, inciso II e § 2º; e art. 244, todos da Constituição Federal 
de 1988.
O princípio da igualdade, art. 5º, e inciso I é a base fundamentadora do princípio republicano e da democrático; e 
a partir deles muitos outros surgiram. citando Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino elenca a      [...] proibição ao 
racismo (art. 5º, XLII), a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX), A igualdade material, está na lei e possui semelhanças 
opostas à igualdade formal, pois a igualdade material permite que pessoas recebam tratamentos diferenciados, 
a formal proíbe, absolutamente, mesmo que estas sejam positivas.  respeito à dignidade implica  diretamente a 
respeito e proteção à integridade física, moral, à individualidade e espiritualidade do ser humano. 
Parafraseando à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tendo sido a mesma aprovada 
em dezembro de 2006 pela ONU, e  vigorando desde maio de 2008. O Brasil fez ativa contribuição na elaboração 
deste documento, Sendo deveras restritivo o conceito de liberdade para as pessoas portadoras de deficiência a 
todo o contexto de inserção e conscientização já significam um avanço tremendo ainda existem muitos pontos 
que exigem atenção afinal limitações  físicas, sensoriais ou mentais ainda necessitam de todo um amparo mais 
que social desde a mais tenra idade, o processo de inclusão ainda não garante o pleno desenvolvimento dos 
envolvidos conceito estes que as leis em vigor e as propostas de emendas constitucionais visam sanar. 
Utilizando das considerações de Plácido e Silva entende-se que o contexto de cidadania está intrinsecamente 
ligado a ideologia de contribuição social apenas um “sujeito” ativo é “cidadão” os mesmos afirmam que:
[...] a cidadania tanto se diz natural como legal. Será natural, quando decorre do nascimento, isto é, da 
circunstância de ser nacional por nascimento. Será legal, quando, em virtude da residência fixada em certa parte 
do território, esta lhe é outorgada por uma declaração legal, a naturalização. A cidadania é expressão, assim que 
identifica a qualidade da pessoa que, estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida 
no uso e gozo de seus direitos políticos, que se indicam, pois, o gozo dessa cidadania
A EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO
Estudando conceitos históricos já fica claro que mesmo com o decorrer de um longo período de tempo as 
nomeações/nomenclaturas utilizadas para definir os portadores de deficiência são perjorativas, atualmente 
existe uma regulamentação judicial que as tornaram proibidas sendo as mais comuns aleijado, manco, ceguinho, 
inválido, incapacitado, retardado e excepcional. 
Com o Decreto nº 3298 de 20 de dezembro de 1999 ficou determinado que as deficiências são nada além de uma 
insuficiência em bases biologicamente parametrizadas de funções psicológicas, fisiológicas ou anatômicas que 
sofreram alterações e restringiram seu portador a realizar as atividades que são cotidianas ou comuns.
O mesmo decreto contribui ainda, em seu 4º artigo que as deficiências elencadas são separadas em tipos sendo 
elas:
I. deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
II. deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III. deficiência visual - a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV. deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a. comunicação;
b. cuidado pessoal;
c. habilidades sociais;
d. utilização dos recursos da comunidade;
e. saúde e segurança;
f. habilidades acadêmicas;
g. lazer; e
h. trabalho;
V. deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
O processo de inclusão da pessoa com deficiência, seja no mercado de trabalho ou no contexto educacional não 
tem sido fácil. O acesso a educação ao longo da história nos mostra essa dificuldade explicitamente e ainda com 
todas as seguridades e direitos assegurados a realidade não se espelha nas determinações legais, o que ainda é 
muito restritivo. Um claro exemplo que pode ser observado é dificuldade de acesso da pessoa com deficiência a 
formação superior, tendo sido implementado está preparação para permitir o ingresso de estudantes com 
características e/ou deficiências se deu de maneira recente. Em suma, é necessário que exista uma política 
governamental que reorganize, reestruture e recrie o sistema educacional, tendo como objetivo principal garantir 
desde a mais tenra idade que a seguridade educacional e de todos os demais adendos da constituição federal 
vigente efetivamente contemplem todos os cidadãos.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Através deste estudo ficou claro que a garantia em totalidade ao acesso dos direitos básicos as pessoas 
portadoras de deficiência são desrespeitados com enorme frequência. Seja através Da negação do devido acesso 
aos tratamentos de saúde cultura, esporte, ou ainda mais sumariamente ao simples processo de adaptação para 
locomoção a garantia de acesso a transportes de caráter público, a não capacitação de profissionais em todas as 
áreas para tender a este público.
Ficou ainda claramente evidenciado a constante tentativa de aprimoramento para que as atuais situações 
problema que a população portadora de deficiência que ainda não tem seus direitos assegurados assim como o 
acesso igualitário aos que não possuem deficiência seja garantido. Este constante avanço em busca desta 
garantia ainda nos permite acreditar que tudo isso será sanado, porém é necessária toda uma política de 
conscientização cultural, para que lentamente isso vá ocorrendo, e torne-se algo de plena função não apenas em 
nome e teorias de planejamento.
Em suma, os problemas enfrentados pelos portadores de deficiência não estão relacionados à carência de leis, 
mas sim a falha na aplicação das mesmas ao distanciamento criado entre o contextualizado e o plicado.
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
12 
 
conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
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          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
10 
 
        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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 RESUMO  
O presente estudo estabelece as relações da criança com o brincar; verifica os fatores que por meio do ato de 
brincar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a brincadeira na Educação 
Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem como a importância dos jogos 
no seu desenvolvimento.  A brincadeira faz parte da vida da criança e, por meio dela, a criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. O brincar, o lúdico e o faz de conta são primordiais na 
infância, brincar traduz a forma como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações 
e os afetos das pessoas.  
 
 
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Jogos; Autonomia                   
 
 
INTRODUÇÃO 
          Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu 
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem.           Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 
tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve 
estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo 
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a 
criança estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar 
sua opinião em relação aos outros. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois 
esta se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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          O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na Educação Infantil, pois, segundo os 
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem de forma significativa.           O presente visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento 
e aprendizagem na educação infantil. Propicia um ambiente repleto de oportunidades que favoreça o descobrir, o 
experimentar e o brincar de modo prazeroso e constante, com ações que transmitam segurança, criem vínculos 
e sejam ricos em suas sutilezas.           Brincando a criança desenvolve potencialidades; ela compara, analisa, 
nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o 
mundo para a realidade infantil, possibilitando à criança a desenvolver a sua inteligência, sua sensibilidade, 
habilidades e criatividade, além de aprender a socializar- se com outras crianças e com os adultos.          O que 
acontece no decorrer de uma atividade lúdica depende sobretudo das ações da criança num tempo e espaço 
determinados, com ou sem parceiros, com ou sem objetos de brincar. O bebê, por exemplo, nos primeiros meses 
de vida descobre o mundo através dos sentidos: ouvindo, cheirando, olhando, sentindo pela boca e pelo tato. É 
por meio das atividades sensório-motoras que a criança vai aprendendo. À medida que cresce, podemos 
observar que ela vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, corporais, emocionais e sociais, que vão 
constituindo a ponte entre suas ações puramente físicas e concretas, para ações mais abstratas. (FRIEDMANN, 
Adriana. Pág.18).         Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.  
 
       Ao observarmos os objetos utilizados pelas crianças como brinquedos, percebemos que elas manifestam 
suas preferências. Por exemplo, um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos de idade explora todo e qualquer objeto, 
primeiro levando-o a boca, produzindo sons, tentando encaixar, formando torres, entre outras ações. Nessa 
idade, é relevante que o adulto a ajude nessa exploração, pois assim, ela perceberá mais facilmente texturas, 
formas, cores e tamanhos. (RAU, M.C.T.D. Pág.42).        A brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 
das 
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ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. (Pág. 27 vol. 01, R.C.N. da educação infantil).        No que se 
refere ao desenvolvimento infantil, o brincar é um dos assuntos mais importantes de se tratar, pois é realmente 
uma das coisas mais importantes da vida da criança. A brincadeira é uma ferramenta que possibilita descobertas 
e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com 
alegria, emoção e prazer.        Sabemos o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, 
brincando, ela não apenas se diverte, mas recria e interpreta o mundo em que vive e se relaciona com este .        O 
jogar para aprender, não pode ser uma atividade complementar, mas sim atividade fundamental para atingir tal 
fim – problematização e busca de solução. 
 
 
 
A EVOLUÇÃO DO JOGAR  
           Segundo estudos piagetianos, conforme a criança vai crescendo, concomitantemente os jogos vão 
mudando de aspecto e interesse – para cada estágio de desenvolvimento a natureza lúdica apresenta uma 
especificidade direta com o indivíduo. 
          Para Piaget (apud Kishimoto, 1994, p.39) “o período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogo: de 
exercício, simbólico e de regras". O jogo de exercício acontece durante os primeiros dezoito meses de vida, com 
a realização de movimentos crescentes de mãos, braços, pernas, corpo e cabeça. A partir de exercícios simples, 
a criança vai se capacitando para realizar movimentos mais complexos como sentar, engatinhar, andar, e assim 
por diante. Essas ações ao olhar adulto, provavelmente não se caracteriza como jogo no sentido literal da 
palavra, no entanto, essas primeiras ações corporais (coordenação motor-visual) exigem descobertas e 
estratégias mentais, na tentativa de explorar a si mesmo (percepções) e seu espaço, ainda um tanto limitado. A 
medida que vence essas experiências, seu repertório de movimentos amplia-se, gerando outros ainda pela 
criança desconhecido. 
O jogo simbólico ocorre por volta do segundo ano de vida, juntamente ao aparecimento da linguagem, dando 
origem às atividades de faz-de-conta, que exerce 
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sozinha ou em grupos. O faz-de-conta depende das experiências vividas, na verdade é a expressão daquilo que 
compreende do cotidiano, através de simulações ou mesmo representações. É marcante nessa fase a criança dar 
vida a objetos inanimados (animismo). O jogo nesta fase avança em seu aspecto original, quando a criança 
observa o mundo a seu redor e a partir daí, organiza seu raciocínio buscando reproduzir com fidelidade aquilo 
que vivenciou. 
 No jogo de regras predomina a ação coletiva da criança (entre 7 e 11 anos), onde encontramos as brincadeiras 
de amarelinha, pega-pega, queimada, futebol, etc. Neste período, prevalece o respeito às regras, apesar da 
estratégia individual de cada jogador na busca da vitória. A interpretação e compreensão das regras são 
fundamentais para a elaboração de hipóteses e estratégias que encaminhem a criança ao sucesso ou insucesso 
no jogo – essa complexidade garante o aspecto educativo desta fase. 
 Todo jogo é constituído através de uma definição de regras de comportamento ou ação, utilizados na busca de 
um determinado objetivo. Pode-se dizer que, até a ausência de regras, acaba por criar uma regra. Se você faz um 
processo caótico de tomada de decisão, isto já é uma regra do jogo. Uma questão que encerra uma série de 
tarefas a serem cumpridas é um desafio, e todo jogo é um desafio, embora nem todo desafio seja um jogo. Se 
você estipula uma sequência de comportamentos quanto a sua execução, sem competição com outros, marcação 
de tempo, ou premiação, não é possível definir isto como um jogo, embora na sua essência trate-se das mesmas 
etapas de um jogo, só que sem as regras. 
 Em relação à forma que as crianças se relacionam com as regras em um jogo, Piaget (1994) no livro Juízo moral 
da criança demonstrou que o jogo proporciona relações sociais completas, onde a pequena comunidade age sob 
o domínio de regras que aprenderam ou que ela mesma desenvolveu: "Os jogos infantis constituem admiráveis 
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre os meninos, comporta, por exemplo, um sistema muito complexo 
de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência", ou seja, é uma evasão da realidade, quando todos 
estão lá envolvidos abre-se uma lacuna no tempo e espaço. E isto é muito importante, pois neste momento 
próprio deste grupo, tudo é controlável, previsível e seguro, e isto dá prazer. O jogo e suas regras próprias, 
muitas vezes estabelecidas, dirigem o seu foco principal para a cidadania e a formação do indivíduo de forma 
globalizada, ou seja, o aluno não deve somente absorver conteúdos, 
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mas necessita desenvolver habilidades, atitudes, formas de expressão e de relacionamento. 
 Em suma, o jogo na infância é a preparação para a vida em sociedade, para a vida adulta. A criança avança como 
ser cognoscente, afetivo e social vencendo a natureza de cada estágio de desenvolvimento dos jogos 

anteriormente explicitados. Conhecê-los e compreendê-los como realizações importantes, permite uma ação 
educativa mais comprometida e efetiva, por parte de educadores, psicopedagogos e afins.  
A CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO NAS ESCOLAS 
"O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu nome jogo 
educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da pedagogia maternal"(Girard, apud Kishimoto, 1994, 
p.18) 
É no contexto do século XVI que nasce a ideia do jogo educativo nas escolas maternais francesas, segundo o 
estudioso Rabecq Mailard, apesar de existir índices anteriores. Platão, em 1938, comenta em sua obra Les Lois, 
a imporância do aprender brincando. Aristóteles sugere na mesmo época, para educação da criança pequenos 
jogos que imitem a atividade de adultos, como forma de preparo para a vida futura.  
Durante o renascimento, o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se ao cotidiano dos jovens, 
não como diversão, mas como tendência natural do ser humano. No início do século XIX, princípios de Rosseau, 
Pestalozzi e Froebel foram acentuando a utilização dos jogos nas escolas, porém, é através de Froebel que o jogo 
passa definitivamente a fazer parte da história da educação, principalmente infantil.  
Como atividade didática, o jogo educativo ganha a atenção dos fabricantes e começam a produzir jogos 
específicos para cada faixa etária, visando aquisição de conhecimentos. 
O jogo educativo em sínteses possui duas funções: 
• Função lúdica: propicia diversão, prazer, quando escolhido voluntariamente; 
• Função educativa: o jogo permite a aprendizagem e apreensão de mundo, através de objetivos específicos 
planejados. 
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            Embora haja distinção entre os dois tipos de jogos, na prática, todo jogo é educativo por essência, pois 
em qualquer gênero de jogo, a criança sempre aprende alguma coisa, desde que possua um fim em si mesmo, um 
meio para alcançar objetivo. A primeira é quando uma atividade é prazerosa e alegre. Já a segunda é quando o 
jogo ensina algo, desenvolve o conhecimento infantil. 
       Essas duas funções do jogo são dependentes uma da outra, pois quando se perde a ludicidade, o jogo se 
transforma em um instrumento de trabalho e assim, deixa de ser jogo. A atividade lúdica só tem efeito quando 
desempenha as duas funções simultaneamente: função de distrair e de instruir. 
         Jogos de memória, quebra-cabeças, jogos de encaixe, cartas, tabuleiro, fizeram parte da 
primeira aparição de jogos educativos dentro das escolas, ora livres, ora orientados. Desde 
então, o jogo permanece vivo como proposta na educação, infelizmente ainda não encontrou 
muito adeptos. Presos a um sistema perverso, os educadores ainda resistem a essa dinâmica em sala de aula.  
Jogar é um componente de cultura, ação e educação. Jogar permite a exploração das diversas esferas cognitivas 
e motoras. Jogar é aprender o mundo – é a alegria e a dimensão do aprender escolarizado e real. 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
           A ludicidade está intrínseca no ser humano desde a pré-história. O ato de brincar é a mais pura forma da 
criança se expressar, é brincando que ela expressa o que está sentindo e também interioriza o mundo ao seu 
redor. Porém, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os jogos começam a apresentar-se, e será 
através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas. 
          Na infância, o ser humano desenvolve várias habilidades motoras que serão aperfeiçoadas ao longo de sua 
vida, mas, para que isso ocorra, são necessários estímulos motores adequados à faixa etária. Tais estímulos 
podem ser alcançados com a utilização do brinquedo, das brincadeiras, e principalmente dos jogos, que 
concretizam seu objetivo no desenvolvimento da criança. Além disso, o jogo é uma forma lúdica de suprir a 
necessidade que a criança tem de conhecer, dominar e explorar possibilidades motoras que o seu meio 
proporciona. 
8 
 
          Ao brincar, a criança simula a vida real, ela respeita as regras do jogo além de exercitar o seu cognitivo, 
desta forma o desenvolvimento psicomotor pode ser estimulado quando o jogo é utilizado. Acredita-se que na 
presença dos jogos, a criança estimulada terá maior interesse pelas atividades propostas, desta forma levando-a 
a um maior desenvolvimento. 
         Jean Jacques Rosseau (apud ALMEIDA 2000) diz que a criança tem seu jeito próprio de pensar, sentir e ver, 
e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, e também exercitando os sentidos, pois eles 
são os instrumentos da inteligência. 
         Froebel (apud ALMEIDA 2000) acreditava nos métodos lúdicos da educação. Ele dizia que o educador faz do 
jogo um instrumento para promover a educação para crianças, e também é uma forma de conduzir a criança à 
atividade, auto-expressão e a socialização. 
         Um dos pensadores que adota a educação como prática de liberdade é Paulo Freire. Ele conceitua o jogo 
como trabalho, e que a criança só o realiza quando ela, no mínimo, tem satisfação para executá-lo (apud FREITAS 
e ASSIS 2006). 
         Os jogos infantis são provenientes de práticas abandonadas por adultos e foram transmitidos de geração 
em geração. Alguns desses jogos permanecem com sua estrutura inicial, já outros, se modificaram recebendo 
novos conteúdos. 
        No Brasil, os jogos infantis foram grandemente influenciados por portugueses, negros e índios, e fazem parte 
da cultura infantil na atualidade. 
        O jogo é um ato espontâneo de toda criança. O jogar deve fazer parte da infância. Sobre jogo, Huizinga afirma 
que: 
         Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e lugar, segundo uma regra 
livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de 

tensão e jubilo e da consciência de ser diferente da vida real. (HUIZINGA apud SOLER 2003, p. 44). 
         É inegável a importância do jogo para a criança, pois ele auxilia na formação do humano, tanto motora quanto 
cognitiva, e ensina valores durante a infância que permanecem por toda vida. 
          Soler (2003) em seu livro jogos cooperativos para educação infantil descreve algumas funções essenciais 
do jogo. O autor afirma que com o jogo a criança explora o 
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mundo ao seu redor, aprimora relações interpessoais, utiliza a fantasia trazendo o mundo real para suas 
brincadeiras, experimenta novas sensações através dos seus erros e acertos. 
         Contudo, a utilização dos jogos durante o processo de desenvolvimento da criança é indispensável, pois a 
partir daí, aprimora-se os aspectos cognitivos, afetivos e motores. 
         A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de acordo com seu 
pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos afetivos, uma vez que suas 
manifestações se dão no pensamento egocêntrico. 
        De acordo com Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) os aspectos cognitivos e afetivos surgem na fase 
simbólica da criança, através da assimilação do meio em seu jogo. 
        As características dos aspectos cognitivos e afetivos são: espaço, tempo e casualidade, quanto ao cognitivo; 
características individuais, motivação, curiosidade e criatividade, quanto ao afetivo. 
        Esses aspectos são demonstrados pela criança através da capacidade de imitar, linguagem e desenho, que 
são manifestações da função simbólica. 
        [...] a inteligência da criança constitui-se de pensamentos que passam a ser representados por meio da 
linguagem (signos coletivos), dos símbolos individuais (imitação diferida, imagem mental e jogo simbólico) e do 
desenho, que são as manifestações ou condutas de representação da função simbólica. Por meio delas, a criança 
tem a possibilidade de criar um mundo de faz-de-conta, na medida de seus desejos, como forma de atender as 
suas necessidades. (FREITAS e ASSIS, 2006, p.20). 
         Os aspectos cognitivos representam a inteligência da criança. As noções de espaço, tempo e casualidade 
ainda não estão totalmente estruturadas na criança. 
        Segundo FREITAS e ASSIS (2006), a noção de espaço é notada quando “a criança acredita que a lua, ou a 
nuvem ou as estrelas as estão seguindo”. A criança crê que os objetos se movem de acordo com sua atividade. 
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        Quanto à noção de tempo, ela “não chega a avaliar as durações concretas”. (FREITAS e ASSIS 2006). O 
“tempo para a criança não é o mesmo que para o adulto”. (VELASCO 1996). Por exemplo, quando falamos a uma 
criança que algo acontecerá “amanhã” ela, poucos minutos depois, questionará: “hoje já é amanhã?” mostrando 
assim sua percepção de tempo. 
        A noção de casualidade, assim como as anteriores, também está centrada em si mesma. Para a criança, os 
acontecimentos têm uma razão de existir. Segundo Freitas e Assis (2006) a casualidade se estabelece da seguinte 
forma: “a criança considera os adultos como pessoas que existem para cuidar delas; a chuva existe para fazer as 
plantas crescerem; as nuvens para fazer a noite; etc.”. 
        Os aspectos afetivos representam os sentimentos e a personalidade da criança. 
        Dentro dos aspectos afetivos estão as noções de características individuais, que são características afetivas 
próprias de cada criança, ou seja, a sua personalidade, se é uma criança alegre, ou impulsiva, ou calma, entre 
outras. 
       Outra noção de aspecto afetivo é a motivação, caracterizada pelo empenho em realizar uma atividade, de certa 
dificuldade, que requeira atenção e reflexão por certo tempo. Por exemplo, utilizar em seu jogo, brinquedos de 
encaixe. 
       Ainda em aspectos afetivos existe a curiosidade. Ela é manifestada quando a criança percebe algo novo, tenta 
manuseá-lo e questiona sobre ele, tentando conhecê-lo. 
       A curiosidade é uma manifestação indispensável para o desenvolvimento da inteligência infantil, pois este 
desenvolvimento ocorre pela assimilação de novos conhecimentos. 
       À medida que a criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos, sejam eles de alegria, agressividade, 
tristeza ou excitação. 
       Para que haja maior desenvolvimento dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, 
atividades direcionadas. Essas atividades direcionadas 
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também ajudam no empenho do sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 
       São nos três primeiros anos de idade que o jogo é aflorado no cotidiano da criança. Ao brincar, ela tenta 
superar as dificuldades presentes no jogo. Neste momento, o adulto não deve interferir, apenas, observar, pois, a 
criança está, desta forma, aprimorando seu conhecimento motor. 
       Para Gallahue e Ozmun (2005) os aspectos motores são definidos como aptidão motora, e está subdividida 
em: coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
      O aspecto cognitivo está intimamente ligado ao aspecto afetivo. O primeiro representa as atitudes da criança. 
Já o segundo, os seus sentimentos. Portanto, uma criança se manifesta a partir do que está sentindo. Fazem 
parte dos aspectos cognitivos as noções de espaço, tempo e casualidade. Do aspecto afetivo, fazem parte as 
noções de características individuais, motivação, curiosidade e criatividade. Além desses dois aspectos, existe 
ainda o aspecto motor. Dele fazem parte as noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 
Cada uma dessas noções são bastante exercitadas e desenvolvidas com o jogo. 
      Por isso, a criança deve estar, sempre, em contato com o meio lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto 
para jogos motores, para que seu desenvolvimento seja completo. 

      Existem várias definições acerca do jogo. A definição que temos no dicionário Aurélio é que o jogo “é uma 
atividade física ou mental fundada em sistemas de regras”. Para Huizinga (apud KISHIMOTO 2002) só é jogo 
quando “há uma atividade voluntária do ser humano”. 
      Para a criança, o jogo não é apenas uma brincadeira, um momento de lazer, nele ela exterioriza sentimentos e 
manifestações do mundo ao seu redor. Para ela, não existe diferenciação entre jogo e brincadeira, pois os dois 
são manifestações lúdicas. 
      O jogo é um elemento de grande importância no cotidiano infantil. Além disso, podemos considerar que o jogo 
educa a criança e estimula a interação com o grupo, 
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conversas e resoluções de problemas entre as crianças. Ele também ganha uma conotação educativa quando há 
intervenção do educador. 
      O jogo expõe a criança a desafios e obstáculos. Ele deve ser elaborado para proporcionar vivência, pois a 
criança, quando joga, presencia e vivencia as influências que é atribuído ao jogo, como: alegrias, prazeres, entre 
outros. 
       Por muito tempo, o jogo, tem sido usado nas escolas, dando uma função educativa a ele. Nota-se que com a 
utilização dos jogos e materiais pedagógicos adequados, as crianças desenvolvem o sentido de ordem, ritmo, 
forma, cor, tamanho, do movimento, da harmonia e do equilíbrio. Apesar disso, a utilização do jogo nas escolas 
foi, por muito tempo, criticada, mas é inegável sua contribuição para a aprendizagem de varias disciplinas como: 
matemática, geografia, história, educação física, entre outras. 
       Segundo Kishimoto (2002), há também vários valores a serem transmitidos com os jogos. Esses valores são: 
valor experimental, da estruturação, da relação e o valor lúdico. 
       O valor experimental do jogo permite à criança a vivência a experimentação de novas coisas. O valor da 
estruturação que contribui e auxilia a criança a estruturar sua personalidade. O valor da relação é o 
relacionamento entre crianças e entre a criança e o ambiente. O valor lúdico é onde cada jogo causa sensações 
diferentes, tais como: prazer alegrias, etc. 
       O jogo passa por vários estágios, o estágio das regras, ideias, estratégias, exceções e analises das 
possibilidades, por isso é indispensável sua presença na infância e seu uso deve ser incentivado na escola. É de 
extrema importância que a criança esteja inserida em um ambiente onde existam brincadeiras. 
       Além disso, o jogo ajuda a criança de várias maneiras, desenvolve a sua capacidade de, não só resolver 
problemas, mas também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 
       Para a criança o jogo é a abertura à fantasia, ao imaginário, é também uma atividade importante na construção 
e desenvolvimento da personalidade, na interação com outras pessoas. 
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       Porém a função do jogo para a criança não é somente para revelar o lúdico. Eles desenvolvem habilidades 
motoras e cognitivas tais como: esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, 
socialização coordenação motora geral, entre outros. 
       O desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005) é uma inter-relação entre as necessidades, a biologia 
e as condições do ambiente. 
       Durante muito tempo, os estudiosos e educadores tem tido muito interesse sobre o desenvolvimento humano, 
principalmente os educadores desenvolvimentistas, que não se baseiam somente nas faixas etárias, mas 
também nos níveis de desenvolvimento. 
       O desenvolvimento é um processo que perdura por toda vida, se inicia na concepção e tem o seu fim com a 
morte. Para um melhor estudo, ele é sempre encontrado dividido em fases, áreas ou faixas etárias. Em crianças 
ele se dá através de fases na infância. Cada fase possui características próprias de desenvolvimento. Ele também 
é subdividido: os principais desenvolvimentos adquiridos com os jogos são motor e cognitivo. 
      O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuo relacionado à idade, pelo qual o 
comportamento motor se modifica. 
      Embora o desenvolvimento seja entendido como um aprimoramento de uma habilidade, devemos considerar 
que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo, e que os adultos estão envolvidos nesse 
processo tal quais as crianças. 
      O desenvolvimento motor pode variar com o sexo. Na maioria das vezes, os meninos superam meninas em 
atividades que requeiram velocidade; em contrapartida, meninas superam meninos em atividades manuais. 
      Enquanto os meninos são superiores às meninas em skills que requeiram velocidade e coordenação da 
motricidade grosseira; as meninas são superiores aos meninos em skills manuais e skills que exijam equilíbrio. 
(HURLOCK apud NETO, 1995, p.17). 
      Uma das áreas do comportamento motor é a área cognitiva. Ela envolve a relação funcional entre a mente e o 
corpo. Essa área é bastante divulgada pela teoria de 
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desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que reconheceu o importante papel do movimento, especialmente, 
nos primeiros anos de vida. 
      Outras áreas do comportamento motor são: a área afetiva e a área psicomotora.  A área afetiva dá ênfase ao 
comportamento sócio-emocional do individuo. Segundo Gallahue e Ozmun (2005) esta área “envolve 
sentimentos e emoções quando aplicados ao próprio individuo e a outros por meio do movimento”. 
      Na área psicomotora está inclusa todas as alterações físicas e fisiológicas do decorrer da vida. De acordo com 
Gallahue e Ozmun (2005) nesta área, o movimento pode ser resultado de: processos cognitivos; atividades 
reflexas em centros cerebrais inferiores; ou ainda, de reações automáticas do sistema nervoso central. 
      Um bom nível de desenvolvimento psicomotor faz com que a criança consiga expressar todos os movimentos 

que são possíveis extrair de seu corpo. Esse nível de desenvolvimento se dá graças a dois processos: a 
independência e a coordenação. 
      A independência se trata da habilidade de executar movimentos controlando cada seguimento motor 
separadamente, como por exemplo, conseguir escrever com uma mão sem mover a outra. Já a coordenação 
refere-se à união de movimentos complexos para resultar em outro mais complexo ainda, sem que a criança 
tenha que dispor de uma grande atenção para desenvolvê-los na sequência correta. 
      É a partir de jogos e brincadeiras que as crianças percebem e assimilam a sociedade a sua volta recriando a 
realidade e fazendo parte dela. Portanto, o jogo é condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças 
assimilam e podem transformar a realidade quando jogam. Cabe lembrar que cada criança é um ser único dentro 
desse processo de desenvolvimento. 
      Contudo, deve-se salientar que a ludicidade e a corporeidade manifestadas no jogar, por tudo que elas 
representam para as crianças, não devem ser desprezadas, pois reconhecer sua importância é reconhecer que a 
criança necessita delas para seu desenvolvimento. 
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      Fica evidente que as dificuldades e limites impostos pelo jogo, pela brincadeira certamente contribuirão para 
a criança em vários aspectos, ajudam a criança a se inserir no mundo e lidar melhor com as frustrações futuras. 
      A prática de atividades lúdicas, favorece na capacidade de relacionamento, na maturidade emocional e motora 
do ser humano além de despertar um comportamento sadio. Nota-se também a importância do jogo no 
desenvolvimento integral da criança, pois o jogo na infância condiciona o desenvolvimento harmonioso do 
corpo, da inteligência e da afetividade. 
      Nesse sentido, as brincadeiras, o jogo, participam da formação motora e cognitiva da criança, pois eles 
preparam a criança para a vida adulta, já que oferecem a elas experiências, que treinam destrezas necessárias 
para sua sobrevivência. Além, de estimular à criatividade, imaginação, cooperação, a expressividade e a 
sociabilidade. 
      Piaget (apud FREITAS e ASSIS 2006) dividiu o desenvolvimento cognitivo em fases, ou etapas. Cada fase 
define um momento em que as estruturas cognitivas da criança, são construídas. São elas: 
• Fase sensório-motora (de 0 a 2 anos); • Fase pré-operatório (de 2 a 7 anos); • Fase de operações concretas (de 
7 a 11 anos); • Fase de operações formais (de 11 anos em diante). 
      A fase sensório-motora compreende do nascimento à aproximadamente dois anos. Nela a criança não tem a 
capacidade de pensar no futuro e nem passado, se restringe apenas ao presente. O bebê possui reflexos e 
capacidade inatos de adaptação e equilíbrio às inter-relações com o meio e utiliza-os para conhecer o que é novo 
e até mesmo para relacionar com outras crianças.  É nesta fase, que a criança constrói a noção de “eu” sendo 
capaz de se diferenciar do seu meio, descobrindo o seu próprio corpo. 
      Assim, com o passar do tempo ela já terá a capacidade de representar o futuro, aparecendo então à função 
simbólica, que caracteriza a próxima fase. A fase préoperatório inicia aos dois anos e tem seu termino aos sete. 
Nela, a criança começa a 
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representar situações proporcionadas pelo meio. Assim, quando uma criança pega uma boneca acreditando ser 
um bebê, a coloca no colo e age da mesma forma que sua mãe agiria consigo. O pensamento da criança é voltado 
somente a ela, não conseguindo ver as coisas colocando-se no lugar de outra pessoa. 
      Esta fase é caracterizada pelo antropomorfismo, que corresponde a atribuições de formas humanas a animais 
e objetos. É nesta fase que se dá o aparecimento da linguagem. 
      A fase das operações concretas se inicia por volta dos sete anos, ao ser comparado com a fase anterior, 
nota-se que ocorreram várias e significativas transformações. A criança, nesta fase, torna-se menos egocêntrica 
e ela, agora, consegue diferenciar o real do imaginário em sua percepção. O pensamento lógico torna-se mais 
preponderante e as ações interiorizadas ficam cada vez mais reversíveis, a criança começa a compreender que 
qualquer forma, ordem e posição podem voltar a sua forma, ordem e posição inicial. Nesta fase, as percepções 
são mais precisas, e a criança, aplica sabiamente, as interpretações dessas percepções. A brincadeira é usada 
pela criança, para compreender o mundo físico e social. Nesta fase, as regras são de interesse da criança quando 
aplicadas a brincadeiras. Segundo Gallahue e Ozmun (2005), essas brincadeiras tornam-se um processo 
equilibrado de pensamento cognitivo, perdendo assim, sua característica assimiladora. 
      A quarta e última fase é a fase das operações formais. Nesta fase do desenvolvimento cognitivo a dedução e 
a lógica por meio da implicação desenvolvem-se, o indivíduo é capaz de raciocinar além do momento presente. 
Assim sendo, é a partir desta fase que se pode trabalhar com hipóteses, a princípio, nem verdadeira nem falsa, 
apenas possibilidades, e isso permite que o indivíduo estenda seu pensamento. Nesta fase, o indivíduo atinge o 
grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. A partir de agora, ele apenas ajusta e solidifica suas 
estruturas cognitivas. Essas etapas cognitivas apresentam características próprias, o desenvolvimento cognitivo 
passa de uma para a outra buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende das construções 
passadas. 
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      Por isso, não é possível passar, por exemplo, da fase sensório-motora para a fase das operações formais. 
Essas fases não são reversíveis, a capacidade mental uma vez construída, não é possível perdê-la. 
      Além disso, o desenvolvimento cognitivo não pode ser confundido como aprendizagem. O desenvolvimento 
é espontâneo e biológico. Já a aprendizagem é um processo causado por situações especificas, a exemplo, a 
frequência na escola. 
      Com o jogo a criança explora seu corpo e o meio, assimila conhecimentos que enriquece a sua personalidade 
e aprende a formular soluções rápidas para problemas no seu dia-a-dia. O jogo é uma forma divertida que a 

criança encontra para aprimorar suas habilidades, afim de melhor desenvolver suas atividades cotidianas. 
      É jogando que ela é estimulada a superar desafios motores e cognitivos, fazendo com que a criança comece 
a criar soluções, a cooperar e a vivenciar novas experiências motoras, resultando em um desenvolvimento 
infantil mais completo possível. 
      Desta forma, nota-se que o jogo, as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil, sendo 
reconhecido, segundo Santos (apud MAGNANI, 1998), pela constituição brasileira (1988) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (1990). Comenta que todas “(...) são conquistas importantes, que colocam o brincar 
como prioridade, sendo direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade. Essa é uma questão legal 
e aceita por todos...” (op. cit. 1998). 
    Assim, proporcionar à criança as experiências existentes no jogo torna-se um dever dos educadores, que 
muitas vezes acreditando que as manifestações lúdicas são dispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, 
deixam de lado a utilização dos jogos e das brincadeiras em suas aulas. 
    “Na sociedade contemporânea, só possuem valor as atividades que geram lucro... Como o jogo não é 
produtivo, do ponto de vista do capital, ele passou a ser considerado um simples passatempo, atividade que se 
opõe ao trabalho. Isso fez com que ele fosse desprezado também na escola, onde trabalho, para a criança, nada 
mais é do que estudo...” (BARBATO apud MAGNANI, 1998, p. 40). 
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       Contudo, outro fator que influencia no descumprimento do direito da criança a brincar, é que cada vez mais 
cedo as crianças são submetidas a atividades extras como: curso de inglês, de informática, natação e etc. Tendo 
seu dia preenchido com tais atividades, não sobrando tempo para a prática lúdica, como jogos infantis. 
       Na maioria das vezes são substituídos por jogos eletrônicos, que tem um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, mas não supri as necessidades motoras que a criança possui. Pode se notar que o 
jogo além de despertar na criança os sentimentos de: cooperação, motivação, a criatividade e a sociabilidade, o 
mesmo desenvolve habilidades como: esquema corporal, estruturação de espaço e de tempo, raciocínio lógico, 
equilíbrio, coordenação geral entre outros. Sendo assim, indispensáveis para que haja um desenvolvimento 
infantil pleno. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Defender o jogo como aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil não é tarefa fácil. Estudiosos e 
pesquisadores o apontam como um recurso farto de aprendizagem, completo, significativo. Fato é que 
encontramos resistência quanto ao seu uso até hoje. Dificilmente encontraremos escolas que se apropriam 
dessa ideia para educar suas crianças – aplicam métodos cada vez menos atraentes ao universo infantil, sem 
procurar saber como a criança aprende e como ensiná-la. Privadas de crescer (cientificamente falando) 
distanciam-se da vida escolar, pois não se reconhecem como parte dela. A aprendizagem assim, deixa de ser 
relevante. 
Um conjunto de elementos culturais contido nos jogos precisam ser socializados e multiplicados dentro das 
escolas, de modo que permita à reintegração da criança à escola, a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento 
pleno como indivíduo, potencialmente capacitado. O mundo concreto dos jogos precede o mundo da lógica, do 
pensamento, da linguagem, da memória. A atividade lúdica aqui discutida revela toda sua complexidade no 
processo de construção de conhecimento – jogar/brincar torna-se indiscutivelmente necessário para o processo 
ensino aprendizagem – como engrenagem da natureza humana, possibilitam a constituição de sua personalidade 
e identidade cultural. 
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O jogo é a mais primária expressão da criança. É através dele que a criança externaliza sua ideia de mundo, 
sentimentos e emoções, no sentido positivo ou negativo, diante de sua análise de ator e espectador. Tanto para 
o psicopedagogo como para o professor, a compreensão dessas ações se mostra importantes (comportamentos 
lúdicos), pois o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança depende dessas reações e intuições – o 
jogo está associado diretamente à infância – tradução de atividades espontâneas e expressão de mundo. O jogo 
torna-se testemunha do processo de desenvolvimento infantil, portanto é essencial e fundamental que os jogos 
façam parte deste universo. 
 
(...) os jogos são naturais para ela quanto o canto para o pássaro. Os jogos são a expressões do despertar das 
faculdades do corpo e do espírito; são por si mesmas uma ocasião de experiência e uma preparação para a vida 
(...). 
(Ferrière, apud Brougère, 1995, p.136) 
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