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APRESENTAÇÃO

O segundo volume da obra “Discursos e Práticas Docentes: reflexão e ação
educativa” aborda diversos artigos de pesquisadores e pesquisadoras do Brasil,
discutindo diversas temáticas educativas que norteiam a educação básica e ensino
superior.
No capítulo 1, a pesquisadora Luciana Santos de Souza aborda o tema “A
Neurociência e suas Contribuições para a Aprendizagem e a Prática Docente”.
Nesse contexto, ela faz uma abordagem sobre

a concepção histórica da

neurociência e sua atual relação multidisciplinar e contribuição para a aprendizagem
e processo formativo deste processo pelo professor como figura que busca
compreender a neurociência para cada vez mais aprimorar suas práticas
metodológicas.
No capítulo 2, a pesquisadora Francisca Ferreira Gomes fala sobre
“Tecnologias Digitais: Linguagens que Desafiam o Trabalho Docente do Professor de
Geografia”. Nesse contexto, ela fala sobre diversos aspectos da valorização dos
professores de Geografia, enquanto profissionais e dos cursos de formação básica
continuada, relacionando a uma valorização do conhecimento científico pela
sociedade contemporânea e tecnológica.
No capítulo 3, o pesquisador Gilberto Pacheco dos Santos fala sobre “A
Inclusão de Sindrômicos nas Escolas da Rede Pública”. Nesse estudo, ele fala sobre
a inclusão social, a legislação voltada para a educação especial, destacando
resultados e discussões pertinentes com relatos que corroboram com a realidade
que os sujeitos desse estudo passam, sejam profissionais da educação, deficientes,
familiares.
No capítulo 4, a pesquisadora Maria Selma dos Santos fala sobre O Papel do
Professor diante das Dificuldades da Criança na Aprendizagem da Leitura. Nesse
contexto, a autora destaca as estratégias de aprendizagem no ambiente escolar em
relação ao ensino da leitura.
No capítulo 5, a autora Maria José da Silva aborda o tema “Prática Docente: a
ludicidade no desenvolvimento da aprendizagem”. A pesqusiadora destaca a
ludicidade na prática do docente, como uma forma de inovar a práxis educativa, bem
7
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como a importância para o desenvolvimento do estudante, principalmente na fase
infantil, neste período a criança esta em processo de desenvolvimento cognitivo.
No capítulo 6, a autora Margarete Gomes Coelho trata sobre “Avaliação da
Aprendizagem Escolar: relevância das novas práticas pedagógicas do professor dos
anos iniciais do ensino fundamental”. Nesse caso, a pesquisadora mostra como a
avaliação escolar está vinculada ao processo de ensino e aprendizagem. A
relevância do estudo partiu do interesse dela em conhecer e avaliar o trabalho
educacional em uma Instituição Pública de Pernambuco, além de suas vivências
cotidianas de situações rotineiras nos trabalhos realizados em sala de aula, com
poucos recursos materiais que favorecessem o aprendizado do aluno.
No capítulo 7, a autora Jaqueline da Conceição Santos Araújo fala sobre “A
Literatura Infanto – Juvenil e a Construção do Conhecimento”. Essa pesquisa foi
realizada a partir de estudos de textos sobre Literatura Infantil, Literatura Infantil na
Escola e análise dos filmes: “O galinho Chicken Little” e “As Crônicas de Nárnia”,
que embasaram as reflexões acerca da literatura infantil e seu significativo grau de
abrangência através de diversas linguagens, capazes de permear o universo da
criança.
No capítulo 8, as pesquisadoras Maria Rosineide Saraiva Sombra, Marisa
Pascarelli Agrello e o pesquisador Luis Lopes Sombra Neto abordam o tema
“Perspectivas para Intervenções Psicopedagógicas na Tenra Idade para Crianças
que Apresentam Transtorno do Espectro Autista”. As autoras e o autor apresentam
resultados a partir das aprendizagens obtidas em clínicas em que foram atendidas
crianças a partir de 4 (quatro) anos e também na escola onde trabalho como
psicopedagoga no “Pequeno Cotolengo Dom Orione de Educação Especial” no
município de Caucaia. As experiências possibilitaram a compreensão do TEA, bem
como, a importância do Programa de Intervenção Precoce na minimização de
problemas no desenvolvimento infantil.
No capítulo 9, A autora Ana Lúcia da Silva Cruz apresenta uma abordagem
sobre “Fatores Docentes para a Formação Leitora dos Alunos do Ensino
Fundamental I”. A pesquisadora fez um recorte do resultado de uma pesquisa de
mestrado e traz como objetivo geral: Determinar fatores docentes que contribuem
para a formação leitora dos alunos do Ensino Fundamental I nas escolas do bairro
Senhor do Bonfim do município de Xique-Xique/BA.Nesse estudo, ela destacou os
8
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fatores docentes que contribuem para a formação leitora, em especial, dos alunos
dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Vale a pena conferir e deleitar-se nessa leitura de diversos temas vivenciados
pelos pesquisadores da educação básica e ensino superior das diversas cidades e
regiões do nosso país.
Prof. Dr. Jadilson Marinho da Silva
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Capítulo 1

A NEUROCIÊNCIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES
PARA A APRENDIZAGEM E A PRÁTICA
DOCENTE
Luciana Santos de Souza
Angélica Annunciação da Silva
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A NEUROCIÊNCIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A
APRENDIZAGEM E A PRÁTICA DOCENTE

Luciana Santos de Souza
Graduada em Pedagogia com habilitação em Gestão e Docência; Especialista em
Psicopedagogia Clínica e Institucional, Orientação Educacional e Ensino Especial;
Mestra em Ciências da Educação e Doutora em Ciências da Educação.
E-mail: luh.ss@hotmail.com

Angélica Annunciação da Silva
Mestra em Ciências da Educação pela Universidad Columbia del Paraguay, possui
Graduação em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho e em Educação Física
pela FEFISA Faculdades Integradas, Especialista em História da Arte pela
Universidade São Judas Tadeu e em Supervisão Escolar pela Faculdade
Internacional Signorelli. Já atuou como Supervisora escolar na Educação Infantil e
Educação de Jovens e Adultos na Prefeitura de Mauá - SP, e na Formação
Continuada de Professores pelo Instituto UNISED - SP. Atualmente é Coordenadora
pedagógica na Prefeitura Municipal de São Paulo.

1. INTRODUÇÃO

As ideias correntes no meio educacional podem ser observadas pela forma
em que se evidenciam os avanços das pesquisas referente a neurociência aplicada
à educação e suas contribuições para as novas práticas pedagógicas cada vez mais
se apropriando e reconhecendo o trabalho com o cérebro, compreendendo ser este
um órgão responsável pela aprendizagem.
A presente pesquisa visa abordar a concepção histórica da neurociência e
sua atual relação multidisciplinar e contribuição para a aprendizagem e processo
formativo deste processo pelo professor como figura que busca compreender a
neurociência para cada vez mais aprimorar suas práticas metodológicas.
A história nos orienta compreender a trajetória percorrida pela humanidade
12
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nos processos da aprendizagem, CARVALHO D. e FLOR D., por exemplo ao relatar
a trepanação (prática de perfurar as mãos, e um diâmetro igual a de um crânio) que
era realizada pelos egípcios no período Pré-histórico, com o pretexto de eliminar os
maus espíritos, nos mostra uma forma de sabedoria, destacam também que com o
passar do tempo, não mais o cérebro, mas o coração era considerado como a sede
da alma e um repositório das memórias.
Hipócrates (460 a 377 aC), atribui ao cérebro a responsabilidade pelas
sensações e a inteligência. Ele pode ser considerado o precursor da neurociência,
justamente por ser considerado o pai da medicina ocidental.
Não haveria entre as presentes linhas espaço para tecer de forma honrosa
toda rica trajetória percorrida pela neurociência e sua íntima relação com os
processos de aprendizagem, entretanto é possível aludir que foi a partir do ano 2000,
que se inicia a intensificação das relações dos estudos de neurociência e da
aprendizagem, ao que se refere a uma abordagem multidisciplinar, a ciência coopera
para o aprimoramento do conhecimento acerca da problemática de como a memória
e

a

atenção

podem

contribuir

para

a

aprendizagem

do

ser

humano

(VASCONCELOS et al., 2009).
Ainda referenciando o mesmo autor vemos em destaque que o termo
Neurociência é novo, e é designado para indicar a ciência que estuda o sistema
nervoso. Mas salienta que, mesmo se tratando de um termo novo, deve-se lembrar
que (assim como indicamos no início desta pesquisa, com os egípcios e os antigos
povos) o estudo do encéfalo é tão antigo quanto a própria ciência, isso nos remete
ao fato de que assim como na vida de pessoas comuns os fatos se comprovam, na
ciência o fenômeno também ocorre. Sendo assim, foi a partir da curiosidade
persistente de saber como o encéfalo funciona que deu-se o progresso da
neurociências (VASCONCELOS et al., 2009)
Para Vasconcelos, a neurociência desde o seu surgimento apresenta como
interesse central, uma força motriz, que abordar sobre as capacidades mentais mais
complexas intrínsecas a humanidade, busca compreender e explicar a zona do
cérebro responsável por cada função da mente. Não somente aspectos físicos são
responsáveis para a compreensão de como se dá o devido funcionamento, mas
sobretudo o autor destaca o fato de no mundo contemporâneo as constantes e
rápidas modificações são influenciadas por fenômenos como a Globalização e o
Neoliberalismo que atualmente orientam a vida e o modo com que as principais
13
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decisões governamentais seja nos campos econômico, político, social e em especial
aqui, o campo da educação.
Em continuidade da reflexão acima, ainda em relação aos estudo do autor,
tais mudanças e acontecimentos desencadeiam consequentemente a necessidade
da constante revisão nas formas de pensar e preparar os indivíduos para a vida, e
mais especificamente para o mundo ou mercado de trabalho, sempre articulada a
formação para a cidadania. Desta forma justifica-se a inserção figurativa da escola
como sendo um espaço privilegiado para a preparação dos sujeitos, bem como os
meios de processos de formativos, também compreendido como processo de
ensino-aprendizagem, um desafio para a educação que também passa por
mudanças na forma de construir e avaliar conhecimentos, pois: Afinal, eram esses
os conhecimentos exigidos nas provas, nas chamadas e nos testes escolares. Com
base em estudos sobre o processo de aprendizagem da criança, concluiu-se que a
decoreba era inimiga da educação (GENTILE, 2003, p. 43)
As mudanças que ocorrem no contexto escolar certamente são subsidiadas
por resultados de pesquisas que ao longo dos processos avançam nas reflexões por
meios científicos metodológicos, que por sua vez abrem novos caminhos para o
progresso da tecnológicos capazes, de explicar ou aludir a origem do pensamento,
das emoções, do desenvolvimento e inevitavelmente na forma de como se dá a
construção do ensino aprendizagem na escola.
Ao afirmar que é inevitável não pensar em como se dá o processo de ensino
aprendizagem na escola, faz-se necessário discutir não somente o espaço da
educação, o espaço da escola propriamente dito, mas sobretudo a aprendizagem e
a formação, uma vez que ambas estão diante da questão dos processos neurais, ou
por assim dizer, redes que se estabelecem; dos neurônios que se ligam em prol de
novas sinapses. Sendo assim a Neurociência traduz-se em termos gerais, em o
estudo de como o cérebro aprende, ou ainda por meio da questão: como se
estabelecem as redes neurais no decorrer da aprendizagem? Há formas de provocar
estímulos? Na visão da autora estas são questões pertinentes aos docentes no
cotidiano escolar, nas suas práticas e planejamentos, e também na utilização e
seleção dos recursos de apoio para a aprendizagem.
Diante do reconhecimento da importância dos estudos sobre a neurociência,
cabe aos docente aprimorar suas estratégias pedagógicas de forma a contemplar os
estímulos necessários para que ocorra a reorganização do sistema nervos, tal
14
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reorganização resultará resultando em mudanças comportamentais, envolvendo o
comprometimento contínuo de educadores, pais e professores. Tais sujeitos atuam
como agentes nas mudanças neurobiológicas que levam à aprendizagem, embora
conheçam muito pouco sobre como o cérebro funciona (Scaldaferri; Guerra, 2002;
Coch; Ansari, 2009).
Tomar consciência dos fatos acima destacados não foi suficiente na história,
os educadores atuais já demonstram a partir da percepção, segundo Stern (2005), a
preocupação em buscar cursos de capacitações em neurociências seja através de
congressos, cursos de curta-duração e pós-graduações, a busca justifica-se devido
a decorrente inquietação em busca de respostas frente aos problemas reais
presentes na escola. O autor esclarece que as neurociências não busca, nem
propõem uma nova pedagogia, mas sim constitui-se de uma panaceia ou
possibilidades para a solução das dificuldades na visão micro da aprendizagem e
dos problemas da educação de forma mais ampla, tal justificativa se dá a partir da
afirmativa de que a prática pedagógica que já se realiza somada a preocupação de
que como o cérebro funciona, tendem a ser mais eficientes.
Stern afirma, que somente a neurociência por si só não é capaz de possibilitar
o conhecimento específico necessário para reorganização de ambientes de
aprendizagem, mas sim contribuir a partir de fornecimentos de “insights” sobre as
capacidades e limitações do cérebro durante o processo de aprendizagem, ela pode
sim fornecer suporte, esclarecendo o porquê alguns ambientes de aprendizagem
são bem sucedidos e outros não.
A inserção da temática neurociências na formação de professores, assim
torna-se emergencial, não de forma apressada e superficial, mas de forma reflexiva
e significativa, sempre relacionada com os problemas reais da escola. O
envolvimento das autoridades educacionais e os núcleos de formação de
professores devem voltar-se para um currículo formativo que contemplem nos
cursos a neurociência cognitiva que subsidie os educadores no trato com o processo
de ensino e aprendizagem, em especial no tratamento do cérebro conforme adverte
Damásio: “Não pode haver qualquer esperança de entendimentos dos vários níveis
de funcionamento do cérebro se não possuirmos um conhecimento pormenorizado
da geografia cerebral em escalas diversas” (1996, p. 46).
Cosenza & Guerra (2011, p.144), ao refletirem sobre essa interlocução entre
ciência e ciência destacam:
15
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Na verdade, a comunicação entre a comunidade de educadores e a de
neurocientistas necessita ser uma via de mão dupla, pois estes precisam
ser envolvidos nos problemas reais do cotidiano escolar. Essa interação
possibilitará o aparecimento de estudos que venham avaliar o sucesso ou
não de determinadas práticas pedagógicas em termos dos achados no
funcionamento neural.

Ao citar a possibilidade de através da comunicação entre escola e ciência
ocorrerem avanços em estudos a partir das práticas pedagógicas, os autores nos
remete à necessidade de que cada vez mais os educadores devem atentar para o
fato de mapear os processos de ensino e aprendizagem pelos alunos, de forma
reflexiva, uma forma de garantir o acompanhamento do processo, tendo ao final um
traçado ou mostra que identifique a aprendizagem como significativa ou não,
Ausubel (2002).

2. Metodologia

A pesquisa foi realizada a partir de análise bibliográfica em fontes
referenciadas neste artigo. Não houve coletas de dados em locais físicos, como
almejava a autora, nem estudo de casos, que seria de grande relevância e
aprofundamento do tema.
As articulações das reflexões gerou na autora, uma inquietação e interesse
mais profundo sobre neurociência, pois sendo ela professora em vigência da sala de
aula, pôs-se imaginar a aplicabilidade do estudo à sua própria prática, ou seja aqui
ocorre um marco de uma sucinta transformação no processo formativo, de quem vos
escreve e reflete através das leituras, buscando transpô-las de forma clara o tanto
quando possível.

3. A neurociência como ferramenta nos processos educativos

O campo de investigação sobre a neurociência desenvolve-se rapidamente
no meio educacional, ampliando a visão dos educadores e enriquecendo suas
práticas pedagógicas , tal processo também se dá, graças às inúmeras contribuições
de autores que facilitam a linguagem (que não é tão simples) das pesquisas
tornando-as próximas ou adequadas aos educadores, pois sendo a neurociência
uma ciência do cérebro e a educação uma ciência do ensino e da aprendizagem
16
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podemos dizer que a proximidade entre as duas áreas só pode gerar ganhos para
os agentes e sujeitos da aprendizagem, Rato (2010, p.627) acresce: “Embora a ideia
de que a investigação neurocientífica pode influenciar a teoria e prática educacional
já não seja novidade, atualmente, com as novas descobertas científicas, a
neurociência e a educação voltam a cruzar caminhos”.
Neste sentido é válido investir nos processos formativos dos educadores,
para que estes possam cada vez mais, acompanhar suas experimentações em sala
de aula, objetivando o aprimoramento e segurança do saber com o que está lidando,
como e porque,
Contreras, 2002, p.143 diz: “O interesse de Stenhouse centrou-se na necessidade
de que as ideias educativas deveriam se traduzir de forma prática e experimentada
em sala de aula”.
Se a neurociência objetiva por um lado, criar teorias, metodologias ou
técnicas de ensino-aprendizagem, a escola, juntamente com os seus agentes, com
foco no sujeito que irá construir o conhecimento devem ter na sala de aula, um
espaço de pesquisa e experimentação que falta às demais áreas de neurociência
para testar as ideias na prática, depositando nestas ideias expectativas do testar, do
experimentar outras possibilidades de caminhos.
Na maioria das pesquisas que encontramos sobre as contribuições da
neurociência, os autores tendem a contribuir para a compreensão dos mecanismos
cerebrais que estão relacionados ao processo educativo e ao desenvolvimento de
metodologias encaminhados pelos educadores no processo de ensino e o processo
de aprendizagem, neste sentido a educação e a neurociência, podem ser
consideradas a base para o ensino, em que o professor toma ciência da
competência de seu “saber-ensinar”. Tardif (2002, p. 64) diz:
Se os saberes dos professores possuem certa coerência, não se trata de
uma coerência teórica nem conceitual, mas pragmática e biográfica: assim
como as diferentes ferramentas de um artesão, eles fazem parte da mesma
caixa de ferramentas, pois o artesão que os adotou ou adaptou pode
precisar deles em seu trabalho.

A coerência referenciada por Tardif, está certamente justificada na trajetória
histórica, e no cruzamento dos caminhos das variadas áreas, mas sobretudo aqui
estamos nos referindo ao fazer do professor enquanto protagonista da sua prática, e
também coautor da construção do conhecimento juntamente ao aluno, uma vez que
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assume o papel de mediador, problematizador e mobilizador dos processos muitas
vezes por ele pensado e organizado.

Tardif (2002, p. 60) do que seja saber-fazer e saber- ser:
É necessário especificar também que atribuímos à noção de “saber” um
sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências, as
habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi
muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser.

O saber na ótica deste autor, nos remete ao fato de que o professor tem
como “objeto de trabalho” seres humanos e que no sentido amplo, o conhecimento
engloba também as competências, as habilidade e as atitudes dos docentes, sendo
que a última nos remete diretamente às ações. Mas é claro que devemos considerar
que toda ação que envolve os sujeitos geram efeitos em outras instâncias que
coexistem nos processos, e ao que se refere aos estudantes devemos considerar as
instâncias de sua realidade como ambiente familiar, social, cultural e o da própria
instituição, todos estes são fatores a serem considerados no processo com os
sujeitos que são históricos, e isso requer uma ação da plasticidade cerebral, que
segundo Joenk (2002, p. 03):
Diante das imensas possibilidades de realização do ser humano, essa
plasticidade é essencial: o cérebro pode servir a novas funções criadas pela
cultura na história do ser humano, sem que sejam necessárias
transformações na estrutura do órgão físico. O funcionamento cerebral é
moldado tanto ao longo da história da espécie como no desenvolvimento
individual, isto é, a estrutura e o funcionamento do cérebro não são inatos,
fixos e imutáveis, mas passam por mudanças no decorrer do
desenvolvimento do indivíduo devido à interação do ser humano com o
meio físico e social.

A cada passo que avançamos nas pesquisas que reafirmam aquilo que
teimamos em encarar de forma simplória, vemos que até mesmo para os fatos
simples como reconhecer que a cultura que criamos, a história que se reflete nas
situações em que estamos inseridos e até mesmo o desenvolvimento individual que
conquistamos requer o desempenho cerebral, vamos também passando a ver com
outros olhos os mais simples fazeres da prática docente com os estudantes e suas
peculiaridades.
E ao que diz respeito as peculiaridades Lopes e Maia (2000, p. 130) em
analise aos chamados períodos sensíveis afirmam que: “O processo de
aprendizagem é influenciado por vários fatores que determinam que uma idade é a
adequada para aprender uma habilidade e outra para aprender outra habilidade”.
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Entre estes fatores podemos destacar que é importante para o processo de
aprendizagem a motivação e o interesse da criança, bem como nível maturacional.
Aos poucos as ciências descrita nas pesquisas ganham peso e geram sem
dúvida o acesso aos mais variados perfis de profissionais da educação, que
logicamente não se restringe somente aos educadores, mas a todos os agentes
envolvidos neste processo em que o estudante frequenta o espaço e o tempo
escolar, por isso faz-se necessário um olhar atento, Bransford (2007, p.19) sobre
acontecimentos são observáveis:
Trinta anos atrás, os educadores prestavam pouca atenção ao trabalho dos
cientistas cognitivos, e os pesquisadores do nascente campo da ciência
cognitiva trabalhavam bastante afastados das salas de aula. Atualmente, os
pesquisadores cognitivos estão dedicando mais tempo ao trabalho com os
professores, testando e refinando suas teorias em salas de aula reais, onde
podem ver como os diversos ambientes e as interações nas salas de aula
influenciam as aplicações das suas teorias. Hoje, o que talvez seja mais
extraordinário são as diversas abordagens e técnicas de pesquisa que
foram desenvolvidas, e a maneira pela qual começam a convergir as
descobertas provenientes de ramos muito distintos da ciência.

O fato dos educadores estarem mais atentos e crentes de que as pesquisas
cientificas cognitivas são importantes, certamente influenciam de forma positiva para
a continuidade e fomento das mesmas. Hoje, com a crescente demanda de inclusão
dos alunos com necessidades especiais nas escolas (embora este não seja aqui o
foco da autora) é possível observar por exemplo, o aumento pela procura de cursos
que ampliem o repertório dos educadores no que diz respeito aos problemas reais,
isso significa que implementar tais conhecimentos para ajudar sujeitos a construírem
seus problemas reque uma tomada de atitude por parte do educador, exige uma
ação referenciados anteriormente, Segundo Rezende (2006, p. 1210) o modelo de
ensino que Galperin propõe:
[...] o conhecimento é obtido por meio da ação, na medida em que o sujeito,
para resolver a situação-problema, tem que aprender a empregar
determinados conceitos e, paralelamente, a observar a influência destes
conceitos sobre o contexto em que a ação está inserida.

Assim como para o aluno, o método de ensino ativo descrito acima, é válido
também para os professores em constante formação, por se o conhecimento
construído ao longo da vida, e os saberes docentes sobre a neurociência e sua
serventia para o ensino, gera uma outra competência de seu “saber-ensinar” Tardif
(2002, p. 64) diz:
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Se os saberes dos professores possuem certa coerência, não se trata de
uma coerência teórica nem conceitual, mas pragmática e biográfica: assim
como as diferentes ferramentas de um artesão, eles fazem parte da mesma
caixa de ferramentas, pois o artesão que os adotou ou adaptou pode
precisar deles em seu trabalho.

O trabalho referenciado na citação acima, não está caracterizado de forma
homogênea, daí a riqueza, a complexidade e talvez até a justificativa mais coerente
para que o educador cada vez mais busque compreender e relacionar os estudos do
presente tema em sua prática. Até mesmo porque, em populações diversas, a
estrutura, a fisiologia, o funcionamento neuroquímico do cérebro se repete. O que se
sabe é que o funcionamento do cérebro humano tem ajustes programados e que
mesmo pequenos desvios poderão ter consequências severas. Segundo Rose (2006,
p. 74),
Dentre estas variações menores, no entanto, devem estar também as
diferenças que ajudam a constituir a exclusividade de cada indivíduo
humano. Ou seja, nosso cérebro demonstra ao mesmo tempo a unidade
essencial dos seres humanos e a individualidade essencial de cada um. A
fonte, tanto das semelhanças como das diferenças, está nos processos de
desenvolvimento, desde a concepção até o nascimento, que pegam a
matéria bruta dos genes e do ambiente e os empregam em um desenrolar
contínuo, aparentemente sem marcas.

Falar em programa genético não é tarefa fácil diante da complexidade da
temática, mas é possível extrair a partir da visão docente, que se esforça em
amealhar exemplificações que se assemelhem aos fatos comuns do dia a dia de um
profissional da sala de aula, que se depara, mas nem sempre identifica e consegue
encaminhar suas inquietações, em ver imbricados os caminhos a serem percorridos
pelo desenvolvimento constantemente traçado e influenciado pelo ambiente, pela
socialização e pela cultura.
Desta forma o que se pode deduzir é que o ambiente tem influência no
material genético, bem como aspectos genéticos tem influência na cultura Pinheiro
(2007, p.1) afirma:
Atualmente, nenhum educador sério deixa de considerar a participação
tanto da herança biológica (genótipo) quanto da herança sócio-históricocultural (ambiente; meio ambiente) na determinação de características
físicas e comportamentais, entre elas a inteligência, de seus alunos. Neste
contexto, entende-se como indispensável ao educador o estudo das bases
neurais da aprendizagem.

O pensamento acima apresenta-se de forma relativamente óbvia, para
atualidade, entretanto cabe-nos retomar, que trata-se de conceitos já abordados
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desde o século XIX, conforme introduzimos inicialmente. A crença de que a vida se
iniciava ao nascimento, e a admissão de que o ser humano nasce “pronto” e
programado em suas capacidades cognitivas, motoras e psicoafetivas e muito além:
portador de um destino já traçado, nos remete a questionamentos da seguinte
ordem: como seria possível a aprendizagem e os processos educacionais se assim
de fato fosse? Como seriam possíveis as interferências no desenvolvimento, se tudo
estivesse restrito a pertinência que a maturação alcança? Grande parte do sistema
nervoso humano é construída durante o período embrionário e fetal. “O que torna os
cérebros diferentes é o fato de que os detalhes de como os neurônios se interligam
vão seguir sua própria história.” (COSENZA, 2011, p.28). Ou seja, é posterior ao o
nascimento, com a trajetória de vida de cada ser, inserido em determinado contexto
que por sua vez sofre constantes modificações, que se construirá o cérebro de cada
um, refazendo-se e reorganizando constantemente as interligações sinápticas entre
os bilhões de neurônios.

4. Neurociências como um saber a ser construído através da formação de
professores

Já passamos pela ideia que indica que a investigação neurocientífica pode
influenciar a teoria e a prática educacional, e que embora seja complexa não
representa algo novo a ser de forma geral desbravado, justamente por reconhecer
que não trata-se de uma novidade, a autora aborda neste capítulo de forma um
pouco mais rigorosa sobre as contribuições das novas descobertas científicas, com
foco na formação de professores que de certa forma materializam o cruzamento por
assim dizer, entre a neurociência e a educação, ou seja, do espaço e o tempo em
que ocorre a formação especifica do educador como um marco que sela este elo.
Faz-se necessário citar a título de reconhecimento a percepção que se tem
ao observar o cenário educacional, e mais especificamente no campo formativo, a
respeito da prontidão que os professores e educadores têm para com a neurociência,
trata-se do evidente empenho e curiosidade sobre o que as descobertas reveladas
podem oferecer para que o processo de ensino e aprendizagem da humanidade seja
aprimorado.

Isso revela que há indícios de que os conhecimentos sobre a

neurociência são cada vez mais imprescindíveis para a pedagogia contemporânea,
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que apresenta-se voltada às exigências do aprendizado do mundo globalizado e que
avança em todos os sentidos.
Neste sentido a neurociência e docência podem assumir juntas o desafio de
compreender as particularidades de cada período de desenvolvimento do aluno e o
que permitirá entender melhor como é que ocorre o aprender na escola. É um
momento muito interessante da evolução da ciência, pois temos mais condições de
encaminhar à docência para a aprendizagem de todos (LIMA, 2013).
É possível verificar a validação dos conhecimentos produzidos pela ciência
quando por exemplo, voltamos o olhar para documentos comuns como o do Plano
Nacional de Educação (PNE) que trata de como as ciências se debruçaram para a
compreensão da criança, em especial nos últimos cinquenta anos, no esforço da
investigação de como se ocorre o seu desenvolvimento.
São vastos os ramos de pesquisas que buscam evidenciar a importância dos
primeiros anos de vida para o desenvolvimento e aprendizagem posteriores, tais
estudos oferecem salutar acervo que pode funcionar como suporte para a educação
formular e reformular suas ações e atuação desde cedo na vida da criança de forma
construtiva (outro tema bastante recorrente por sinal). O conceito de construtivismo,
nesta ótica, não se apresenta, busca alicerçar o conhecimento que se consolida na
medida em que os professores assumem ou esforçam-se por uma prática
construtivista, que persegue a mudança de valores e posturas que atenda às
exigências de uma sociedade que se transforma constantemente. Gouveia (2004, p.
4) diz que:
Os ambientes construtivistas não pressupõem a aprendizagem significativa
como o resultado de um caminho linear. Pelo contrário, assumem-na como
consequência de uma trama de relações cognitivas e afetivas. Não basta,
por isso, desenvolver na aula atividades das quais possam emergir
situações problemáticas a serem resolvidas, ou processos de trabalho que
apenas tenham em conta as concepções prévias dos alunos e sejam
capazes de corrigi-las, quando for caso disso. Um ambiente construtivista
considera que quem aprende é a pessoa na sua globalidade, e a
aprendizagem repercute-se também globalmente na pessoa, no que ela
sabe, na sua forma de se ver a si próprio e aos outros.

A pedagogia de fato avança na busca de caminhos não lineares, que aos
poucos estabelece relações entre a cognição e o afeto, com a finalidade de cada vez
mais estabelecer práticas que sejam capazes de gerar aprendizagem significativas.
Para tanto, busca definir procedimentos metodológicos que ofertem às crianças,
situações desafiadoras que e enriqueçam e auxiliem no desenvolvimento da
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aprendizagem.
A formação de professores é uma das formas que podem possibilitar que os
professores oportunizem práticas construtivas, ou se preferirem, tornem-se
construtivistas, como apenas na acepção de Piaget, Montessori ou Vigotski, mas do
ponto de vista do aluno, como um sujeito ativo em sua aprendizagem.
Em relação a aprendizagem, é possível observar que estudos apontam a
ocorrência de uma conexão, entre as experiências pré-existentes e a significância
destas para o estudante, ou seja, o cérebro é capaz de seleciona o que é essencial
para sobrevivência e o bem estar e abstrai o conhecimento para a estrutura
cognitiva do aprendiz. GUERRA (2011, p. 23) afirma que:
[...] dificilmente um aluno prestará atenção em informações que não tenham
relação com o seu arquivo de experiências, com seu cotidiano ou que não
sejam significativas para ele. O cérebro seleciona as informações mais
relevantes para nosso bem estar e sobrevivência e foca atenção nelas.
Memorizamos as experiências que passam pelo filtro da atenção. Memória
é imprescindível para a aprendizagem.

Para AUSUBEL (2002, p. 58), a aprendizagem significativa diz respeito a um
mecanismo humano, por excelência, adquiri e armazena uma vasta quantidade
informações representativas de qualquer campo de conhecimento.
Aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova
informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária
e substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da
aprendizagem significativa que o significado lógico do material de
aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito.

Nem todos os documentos que orientam e direcionam a educação no Brasil
(currículos e formações de professores), levam em consideração as pesquisas sobre
como as crianças aprendem, como é o funcionamento do cérebro, ou como se
constrói conhecimento Tabacow (2006). De acordo com o autor, até preparam os
educadores para identificação, correção e possíveis encaminhamentos referentes
aos distúrbios de aprendizagem, o que caracteriza uma incumbência bastante densa.
Diante da grande responsabilidade, e até mesmo por serem em primeira
instância, a “porta de entrada”, o canal que muitas vezes a família encontra para
encaminhar uma situação que ela também não sabe como proceder, nesta vertente,
Ciasca (1994) saliente a emergente necessidade de que educadores estejam aptos
a integrar de forma multidisciplinar (médicas, bioquímicas, psicológicas, pedagógicas,
sociais etc) uma vez que é muito comum estarem diante da necessidade de tecerem
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diagnóstico dos distúrbios de aprendizagens.
O professor protagonista de sua prática, diante de um em conjunto de
atribuições e desafios, concebe-se portanto, como um aprendiz Bransford, Brown e
Rodney (2007) na perspectiva de em um futuro próximo possa figurar a personagem
daquele que se sabe sobre como as pessoas aprendem. Os autores também
afirmam em todas as fases da vida há possibilidades de aprendizagem, assim como
a aquisição de novos comportamentos.
Em concordância com a teoria de Joenk (2002) anteriormente citado neste
artigo, CONSENSA E GUERRA (2011, 13), declaram que:
A neuroplasticidade é a propriedade de “fazer e desfazer” conexões entre
neurônios. Ela possibilita a reorganização da estrutura do SN e do cérebro e
constitui a base biológica da aprendizagem e do esquecimento.
Preservamos as sinapses e, portanto, redes neurais relacionadas aos
comportamentos essenciais à nossa sobrevivência. Aprendemos o que é
significativo e necessário para vivermos bem e esquecemos aquilo que não
tem mais relevância para o nosso viver.

A

afirmação

de

que

as

redes

neurais

estão

relacionadas

aos

comportamentos essenciais à nossa sobrevivência justamente porque aprendemos
aquilo que é de fato significativo e necessário para a vida, nos remete aos conceitos
e definições presentes no campo educacional. Até mesmo os princípios em
destaque na Constituição (Os princípios fundamentais do Estado Brasileiro fazem
parte

dos princípios

constitucionais

e

estão

presentes

dentro

da Constituição Federal de 1888, dos artigos 1º a 4º que são: federativo,
democrático de direito, separação dos poderes, presidencialista, soberania,
cidadania, dignidade da pessoa humana, a livre) na LDB (LDB - Título II Dos Princípios e Fins da Educação Nacional. Art. 2º A educação, dever da família e
do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho [...) comungam com a
relação das redes naturais descritas pelos autores.
4. Considerações finais
Com a presente pesquisa, foi possível primeiramente fomentar na própria autora
o sentimento de querer aprender mais sobre como os estudantes aprendem. Foi
consequência desta tomada de decisão ampliar o desejo de avançar igualmente na
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prática pedagógica, fazendo com que cada vez mais os caminhos entre a
neurociência e a educação se cruzem em prol da evolução e aprimoramento do
processo de ensino e aprendizagem do outro.
Desta forma a Neurociência traduz-se em termos gerais, em estudo e pesquisa
que vem sendo amplamente exploradas no campo educacional que busca contribuir
para os processos docentes, em especial os que estão relacionados aos problemas
reais cotidianos, aqueles que representam para os educadores, desafios com os
quais não conseguem lidar sozinhos. Surge na neurociência então, a possibilidade
de encontrar respostas para as questões inicias: como se estabelecem as redes
neurais no decorrer da aprendizagem? Há formas de provocar estímulos? (Entre
tantas outras possíveis) na visão da autora mediante as pesquisas realizadas, estas
são questões pertinentes aos docentes no cotidiano escolar, nas suas práticas e
planejamentos, e também na utilização e seleção dos recursos de apoio para a
aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

São grandes os desafios impostos pelo contexto contemporâneo, marcado
pelas tecnologias de informação e de comunicação. Isso ficou ainda mais evidente
neste período pandêmico, sobretudo ao ensino de Geografia, pois as linguagens
digitais estão presentes nos cotidianos das pessoas, dos alunos, e precisam ser
utilizadas na escola e na Educação Geográfica como dispositivos didáticos para
ensinar e aprender conteúdos geográficos e demais outros que compõem a área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Sabe-se que os professores em geral e os de Geografia, em particular, se
deparam com sérias dificuldades em seu dia a dia, relativas às condições de
trabalho, embora conhecidas por todos e repetidas exaustivamente, são na prática,
negligenciadas.
Nesse sentido, há desvalorização social da profissão, embora ainda se
atribua uma importância significativa ao professor, em termos de seu papel na
construção da sociedade (IZIQUE; MOURA, 2004), sabendo-se que esse
profissional não desfruta mais da imagem social que anteriormente possuía. Assim,
como a própria escola, o ser professor entrou em crise. Crise da imagem e função
que é reforçada pela baixa remuneração, levando o professor a um aumento de sua
jornada de trabalho, o que certamente diminui a qualidade de sua produção e
atuação profissional.
Não há como preparar boas aulas, corrigir o montante de atividades, investir
em sua própria formação, entre outros, se não existe tempo suficiente em função do
acúmulo de trabalho. Soma-se a isso, a precariedade do espaço escolar, isto é, a
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própria inexistência, muitas vezes de uma estrutura física adequada para a
realização do ensino e a falta de material pedagógico, como livros, laboratórios,
computadores, internet, equipamentos audiovisuais, entre outros instrumentos
indispensáveis a um bom aprendizado.
A valorização dos professores de Geografia, enquanto profissionais e dos
cursos de formação básica continuada, relacionam-se a uma valorização do
conhecimento científico pela sociedade contemporânea e tecnológica.
Nas palavras de Santos (2001) no mundo de tecnociência, onde a ciência e a
tecnologia encontram-se por demais imbricadas para que seja possível separá-las
rigidamente e adotar a visão (simplista) a ciência vem primeiro e a tecnologia como
sua aplicação – depois. Atualmente, formar cidadãos para a vida em sociedade,
implica precisamente promover uma educação geográfica, científica e tecnológica,
na medida em que permeiam em nosso cotidiano objetos, temas geográficos e
científicos.
A ciência geográfica é algo muito ampla, têm as suas raízes na história da
humanidade e abarca um universo de saberes, entre estes a ciência, seus métodos,
instituições e diferenças, entre outras formas mais de conhecimento. O
conhecimento geográfico é premente numa sociedade em que o cidadão possa
posicionar-se autônoma e criticamente frente a questões da atualidade. Daí não
podendo desvincular a perspectiva (des)valorização social do conhecimento
científico da perspectiva da formação básica e continuada de professores. Ambas se
encontram atreladas à valorização do professor de Geografia e à melhoria de suas
condições de trabalho.
Entretanto, o professor encontra outro objetivo para o ensino de Geografia e
das demais ciências no Ensino Médio: aprovação nos exames de vestibulares e
outros adotados pela escola, o que exige o cumprimento de um programa
(conteúdos) em certo livro didático, em que o professor acaba preso a esse conjunto
de exigências envolvendo não apenas a escola, mas os alunos e seus pais. Há uma
grande determinação do ensino da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
no nível médio e autonomia das instituições de Ensino Superior quanto à elaboração
dos exames, está na própria LDBEN (Leis de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional):
Capítulo IV – Da Educação Superior.
Art. 51 – As instituições de educação superior credenciadas como
universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e
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admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios
sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos
normativos dos sistemas de ensino (LDBEN – Lei nº 9.394/1996).

Assim perpetuam-se livros didáticos e exames. O professor de Geografia do
Ensino Médio torna-se refém dessa situação, vendo-se obrigado a trabalhar em
função de objetivos com os quais não concorda. Elabora um planejamento em que
os objetivos gerais e específicos da disciplina alinham-se com o discurso dos PCNs
e da BNCC, enquanto a metodologia e os conteúdos seguem um esquema
tradicional voltado aos exames nacionais e de

Instituições Universitárias

(vestibulares). Provavelmente, temas como interdisciplinaridade, contextualização,
ética e cidadania, presentes nesses documentos, ainda é objeto de discussão e
disseminação.
Obviamente, não bastam condições materiais adequadas, salários dignos,
valorização social e outras, se o professor não for qualificado profissionalmente. A
necessidade de formação continuada dos professores de geografia do Ensino Médio
impõe-se, portanto, como um desafio a ser enfrentado pelas instituições formadoras
e pela sociedade em geral. Daí a importância dos saberes específicos da área de
Didática das Ciências na formação docente, conforme explica Carvalho e Gil-Pérez
(1998). É relevante que o professor de ciências humanas conheça o Movimento de
Concepções Alternativas (MCA), responsável por trabalhos reveladores do conteúdo
do pensamento de estudantes acerca dos conceitos geográficos. Em sua prática, o
professor depara-se com concepções alternativas dos alunos, levá-las em
consideração é importante no processo de ensino e aprendizagem de Geografia.
Entre as diferentes abordagens presentes no ensino de ciências humanas, ainda
pode-se citar a preocupação com a História e Filosofia das Ciências, a ênfase em
atividades experimentais, a aproximação do conteúdo com o cotidiano do aluno, a
perspectiva das relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), os projetos
interdisciplinares, entre outras abordagens.
Todos esses fatores implicam em desafios a serem superados, uma vez que
as instituições formadoras e seus profissionais devem ser capazes de planejar um
currículo que contemple e inter-relacione diversos saberes: o saber disciplinar
(específico), o saber pedagógico (geral) e o saber da Didática das Ciências.
Atualmente exige-se cada vez mais do professor, um posicionamento frente às
questões

que

surgem

a

cada

dia,
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(PCNs/BNCC/Novo Ensino Médio) e a incorporação de novas tecnologias, internet,
computador, imagens de satélites, dentre outros nos processos de ensinoaprendizagem.
A formação de professores deve ser pensada em sentido amplo, não se
limitando ao tempo e ao espaço dos cursos de Licenciaturas. O professor que reflete
sobre a sua prática, reorientando-a deve encontrar-se em permanente formação,
mas, é impossível desenvolver nossa autonomia, enquanto atores sociais, sem levar
em conta as reais condições de trabalho, bem como o contexto sócio-histórico onde
esses profissionais se encontram inseridos, marcados pela desvalorização
profissional. Também não é possível desvincular a formação básica e continuada do
professor do papel desempenhado por esse profissional na sociedade em que vive,
uma sociedade geográfica, científica e tecnológica.
De acordo com Melo:
A escola tem uma função social que objetiva inserir o sujeito na sociedade,
por meio das relações interpessoais e de sua capacidade de conviver
socialmente em grupo. Também tem por função, fornecer a formação aos
cidadãos, de forma que estes sejam críticos e bem esclarecidos, que
tenham habilidades para se desenvolverem, no contexto que está inserido
(2021, Vol. 1 p. 229).

Verifica-se que na instituição escolar estão inseridos os atores da comunidade
interna, cada um no desempenho de diferentes papéis para o atingimento da sua
função social. Em se tratando do professor, é de fundamental importância que o
investimento em uma boa formação para atuar com autonomia principalmente
quando se trata do ensino de geografia no Ensino Médio seja alcançada, a fim de
otimizar suas habilidades na prática do ensino.
A formação continuada deve estar sempre articulada ao contexto de trabalho
do professor, à necessidade de cada turma e às especialidades de cada escola.
“Formar não é ensinar conteúdo, mas, sim, trabalhar coletivamente em torno da
solução de problemas. Esse é um processo de transformação individual e que gera
mudança institucional” (ANDRADE, 2013).
Ramos (2013), membro do Movimento Todos pela Educação e do Conselho
Nacional de Educação (CNE), ressalta o valor do professor bem formado e ciente de
sua função social para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Para
ele, um bom professor deve entender os tempos de cada um de seus alunos, deve
conhecê-los e alertá-los sempre sobre a importância da escola e do ensino de
Geografia durante o percurso escolar. O professor precisa motivar seu aluno,
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despertar nele a criatividade e a inovação, estimular a autoestima e a confiança,
essenciais para enfrentarem os futuros desafios da sociedade contemporânea.
Todo professor tem nas mãos o poder de melhorar o aprendizado dos alunos
e o ambiente escolar. A educação contemporânea pede um professor que, não tema
fazer uso das tecnologias e nem buscar o apoio dos seus alunos, que já estão
familiarizados com o universo digital. Um docente que não procura se especializar, já
não cabe na dinâmica do conhecimento dos tempos atuais.
O papel de um bom professor é o de abrir fronteiras, desafiar o cotidiano, não
se acomodar e buscar novas soluções. São exemplos de atitudes que podem
transformar a realidade, ou seja, o professor é a base de toda conquista e faz a
diferença no processo de formação humana.
Verifica-se que o processo de formação humana é exercido por ambientes de
aprendizagens vivenciados e absorvidos pelos poros do conhecimento, que
dissemina experiências educativas.
As tecnologias digitais se tornaram ainda mais presentes no atual contexto
histórico-social que vivencia a sociedade no momento atual, o do coronavírus que
afetou profundamente o ensino e aprendizagem da educação pública brasileira, em
especial dos alunos de Geografia do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo
Padre Henrique Alves Borges (CECPHAB), no distrito de Humildes, em Feira de
Santana – Bahia, Brasil porque é uma escola que possui poucos aparatos/recursos
que possibilite um ensino de maior qualidade.
Diante dessa crise sem precedentes de proporção global que distanciou as
pessoas e a comunidade escolar que não estava preparada para oferecer uma outra
forma de ensinar que não fosse assentada no modelo presencial, com uso do
quadro

e

do

livro

consideravelmente,

didático
pois

todos

somente,
estavam

o

aprendizado
despreparados

dos
para

alunos

sofreu

enfrentar

as

consequências naturais impostas pelo distanciamento e isolamento social, deste
vírus altamente contagioso.
Nesse panorama assustador e conturbado de proporção nunca vista no
transcurso da história da humanidade, inúmeros setores (econômicos, sociais e
culturais) da economia mundial, gradativamente estão sendo afetados. Mas, por
outro lado, buscando se adaptar e a encontrar maneiras efetivas de superar esta
situação atribulada que lamentavelmente tem atingido a população mundial.
Diante dessa nova realidade, a área da Educação não teria como escapar
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desses desafios, os quais mostram o quanto abrange o despreparo de “toda”
comunidade escolar brasileira, para um cenário em que a tecnologia pode ser um
importante instrumento aliado e facilitador do processo educacional.
Apesar de algumas instituições da rede pública de ensino contar com
recursos tecnológicos na promoção da educação básica, mas, no que diz respeito a
oferta do ensino remoto ou a distância, pode-se então evidenciar que a maioria das
escolas brasileiras, não dispõe dessas ferramentas de inovações educacionais,
assim dificultando o processo de gerenciamento da aprendizagem dos alunos, não
só de Geografia, mas das demais disciplinas escolares.
Deve-se também ressaltar que alguns estabelecimentos de ensino,
aparentemente estão sendo pressionados a se adaptar a essa complexa realidade,
entre estes destaca-se o Colégio Estadual do Campo Padre Henrique Alves Borges
(CECPHAB) em Humildes. Além disso, para lecionar a distância o professor de
geografia e de outras disciplinas do currículo escolar deve estar comprometido com
o ensino e com a sua formação continuada. Mas, muitos professores não estão
preparados profissionalmente para atender a essa “nova” demanda ou modalidade
de ensino. Diante dessa realidade, utilizar atualidades tecnológicas aluno-professor
têm possibilidades de pesquisar e problematizar contextos em sala de aula. O
procedimento de preparar uma aula virtual é muito diferente do que se faz da prática
presencial de sala de aula, a dinâmica de interação professor-aluno é outra,
inclusive organizar a rotina de estudos em casa, gerenciar o tempo, planejar a
realização das atividades, entre outras tarefas. Também há mudanças nas formas de
comunicação com as famílias, tempo e espaço são imprescindíveis, acompanhar o
ritmo de aprendizado identificando as dificuldades no processo de aprendizagem é
importante. Mas, para isso, o conhecimento das tecnologias digitais nas práticas
cotidianas é indispensável.
Outra situação complica a adesão de alunos de Geografia do ensino médio da
rede pública escolar às aulas online são principalmente os softwares utilizados para
esse fim, em grande parte estes são desenvolvidos para funcionar em
computadores-recurso tecnológico acessado atualmente por apenas 57% da
população brasileira, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, o estudo ainda aponta que a maioria das
crianças da chamada “Geração Z”, isto é, a mais recente geração (crianças e jovens),
nunca sequer ligou um computador e 97% dos brasileiros acessam frequentemente
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a internet pelo celular e muitas vezes não oferece uma boa qualidade de conexão.
Assim, o resultado desta realidade pode ser resumido numa extrema e
inevitável acentuação da desigualdade de acesso não só ao ensino de qualidade,
mas também da educação básica, causando um déficit de aprendizagem ainda
maior do que o já existente entre alunos do sistema público e da rede privada de
ensino e da própria distância social entre as famílias dos alunos. Em consequência
disso, as escolas particulares facilitam a aprendizagem por meio de diversos
recursos tecnológicos e estratégias digitais como vídeo aulas ao vivo ou gravado,
envio de atividades, sessões para tirar dúvidas, entre outras. No entanto, a maioria
dos estudantes da rede pública de ensino ao menos tem o acesso à internet,
aumentando assim a disparidade que existe entre os alunos que estudam nas
escolas públicas e privadas.
Em um mundo cada vez mais globalizado estar sempre conectado as redes
sociais e virtuais é necessário, pois uma ação pode ter impacto e influência a nível
planetário, a exemplo do alerta acerca da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Os
diversos segmentos da sociedade, entre esses, o da educação que precisa ter esse
entendimento e saber superar as consequências em diferentes contextos. Esse
quadro de instabilidade manifesta-se não só no sistema básico de ensino, mas em
todos os setores da economia, assim contribuindo no agravamento da crise
educacional e mundial.
As políticas educacionais nem sempre são postas em prática da maneira
como são concebidas, adquirindo novos contornos dependendo do contexto de sua
aplicação e da ação dos agentes (FULLAN, 2009). As escolas com seus recursos
internos próprios sejam eles humanos (alunos, professores, equipe gestora e
funcionários), materiais ou imateriais – são espaços de reinvenção dessas políticas.
A escola não pode ficar omissa dessa realidade que se estar presenciando diante do
distanciamento social de professor e aluno das salas de aula, é preciso utilizar novas
tecnologias em práticas significativas, que contribuam para a construção de
conhecimento e também para a formação do aluno.
Assim, algumas iniciativas buscam levar o ensino para fora dos muros da
escola ganhando espaço gradualmente. O distanciamento social provocado pela
pandemia e a suspensão das aulas presenciais impuseram um momento de reflexão
para toda a comunidade escolar. Com isso, educadores, pesquisadores e gestores
da área de Educação, estão buscando meios de ressignificar o ensino, de pensar
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em maneiras mais efetivas de desenvolver novas competências para os alunos. Por
isso, a Geografia se faz importante articuladora de saberes locais com os globais
utilizando as práticas reflexivas as quais, faz do processo ensino-aprendizagem um
conjunto de ações da formação continuada.
Para um momento tão difícil e desafiador como esse que se vive, o da
pandemia do coronavírus, as tecnologias educacionais são a principal solução,
eliminando qualquer barreira física ou geográfica de comunicação e interação e de
maior potencial de inovação na maneira como ensinar. Contudo, a realidade das
escolas brasileiras está infelizmente, bem distante de competir em condição de
igualdade e qualidade.
Seja professor e/ou aluno aprendiz digital ou não, faz-se necessária a
incorporação das novas tecnologias as práticas de ensino-aprendizagem o que pode
ocorrer em sala de aula, no laboratório de informática da escola ou a distância, via
internet. Tem-se conhecimento que uma das críticas recorrentes ao sistema de
educação no país é a falta de investimentos, mais especificamente, nas escolas
públicas de Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Essa escassez ou falta de recursos pode fazer com que uma parcela dos
alunos recorra a contextos informais mediados por novas tecnologias, com mais
oportunidades de aprendizagem, principalmente neste momento de pandemia. O
mesmo não acontece com aqueles estudantes que na realidade não tem acesso a
essas ferramentas fora do ambiente escolar. Para esta maioria, a principal ou única
experiência de aprendizagem ocorre somente no espaço da escola, portanto, não
atende as demandas da realidade que hoje se vive, pois, a modernidade está posta
e tanto a escola quanto o professor necessariamente devem se posicionar frente às
divergências apresentadas pela sociedade.
Nesse contexto, o professor deve desenvolver uma identidade pesquisadora,
além de valorizar a profissão estimula a formação continuada, visto que é cada vez
mais necessário que os professores aprendam a usar as inovações tecnológicas,
pois a sociedade se transforma constantemente, portanto a educação e o ensino de
Geografia devem acompanhar essa dinâmica da contemporaneidade que já
anunciava os livros didáticos, ao indicar leituras em sites e textos online.
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A INCLUSÃO DE SINDRÔMICOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA

Gilberto Pacheco dos Santos
Mestrando em Gerência e Administração de Políticas Culturais e Educacionais;
Especialista em programação do ensino de Língua Portuguesa, Graduado em
Letras.

INTRODUÇÃO

O conceito de inclusão foi elaborado em um movimento histórico que tem suas
origens nas lutas das pessoas com deficiência por acesso à educação. Tem,
portanto, nas suas bases, a história da educação especial. Tal história geralmente é
descrita como um processo evolutivo que atravessa um período de segregação,
passa por esforços integrativos. “Os movimentos em favor da integração de crianças
com deficiência surgiram nos Países Nórdicos, em 1969, quando se questionaram
as práticas sociais e escolares de segregação” (MANTOAN, 2003 p.15)
Outros movimentos surgiram na década de 90, como a Conferência Mundial de
Educação Especial e em 1994 com a Declaração de Salamanca que “define políticas,
princípios e práticas da Educação Especial e influi nas políticas públicas da
educação” (UNESCO,1994). É a partir deste momento que se passou a considerar a
inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais em qualquer
ambiente ou situação como a maneira mais democrática de oferecer oportunidades
educacionais para esse seguimento da sociedade. Em 1996, surge a LDB (Lei de
Diretrizes e Bases), Lei nº 9.394/96, no Artigo 59, diz que os sistemas de ensino
devem assegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organização
específicos para atender suas necessidades. Essa lei atribuiu às redes de ensino o
dever de atender de maneira igual a todos os estudantes. É uma luta que perdura
até desaguar no movimento atual.
As práticas segregacionistas, no decorrer da história, buscavam educar o
deficiente entre seus iguais, afastando-o do restante da sociedade. A deficiência era
tida como própria do indivíduo e a ciência empenhava-se em caracterizar e
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categorizar os distúrbios a partir de um modelo médico da deficiência, amparado na
categorização, na prevenção e na busca de cura. "A segregação", diz Mendes (2006,
p. 387-388), "era baseada na crença de que eles [crianças e jovens com deficiência]
seriam mais bem atendidos em suas necessidades educacionais se ensinados em
ambientes separados".
As críticas a tais concepções e práticas evoluíram para uma visão
integracionista: no campo científico, a ênfase deslocou-se dos fatores
orgânicos ou individuais para os fatores sociais ou ambientais, ocorrendo
um processo de transição do modelo médico para o modelo social da
deficiência (Marchesi & Martin, 1999, p. 11).

Os esforços pedagógicos concentraram-se em adequar a pessoa com
deficiência, aproximando-a ao máximo dos padrões da escola comum. No campo
prático, abriram-se espaços, na escola regular para a presença de pessoas com
deficiência

geralmente

agrupadas

em

classes

especiais.

Mesmo

quando

participando da sala regular. No entanto, o que se pretende analisar é se em uma
visão integracionista, a presença de tais alunos modifica, ou não, a lógica de
funcionamento da escola.
Conforme contexto apresentado, o problema da pesquisa é: se há a insistência
das escolas de Arcoverde - PE em manter o sistema de integração, ao invés da
inclusão? Tendo como objetivo a análise de se em uma visão integracionista. A
presença de alunos deficientes, modifica, ou não, o sistema de funcionamento da
escola.
Quando se tratar de especificidade educacional, far-se-á referência a
necessidade educacional especial, entendendo-a não como uma característica da
pessoa, mas necessidade do coletivo que a deseja educada, que entende como
fundamental e universal, sua inclusão em relações sociais e educativas menos
discriminatórias. Toda pessoa tem necessidades educacionais especiais. Neste
artigo a ênfase é dada às necessidades escolares geradas pelas situações de
deficiência.

2

Inclusão social

A perspectiva da educação inclusiva segue caminhos onde se dá a cada
aluno a chance de aprender, segundo suas capacidades e aptidões. O
conhecimento se dá sem pressões e submissão a um currículo pré-determinado. A
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inclusão escolar se consolida no ambiente que não exclui alunos com deficiência. O
ambiente inclusivo trabalha com as diferenças e não com a igualdade.
Redes, cada vez mais complexas de relações, geradas pela velocidade das
comunicações e informações, estão rompendo as fronteiras das disciplinas e
estabelecendo novos marcos de compreensão entre as pessoas e do mundo
em que vivemos. Diante dessas novidades, a escola não pode continuar
ignorando o que acontece ao seu redor nem anulando e marginalizando as
diferenças nos processos pelos quais, forma e instrui os alunos. E muito
menos desconhecer que aprender implica ser capaz de expressar, dos mais
variados modos, o que sabemos, implica representar o mundo a partir de
nossas origens, de nossos valores e sentimentos. (Mantoan, 2003, p.12).

No convívio com todos os alunos, a criança deficiente, deixa de ser segregada
e esse convívio vai colaborar bastante para um processo de inclusão de fato. Porém,
para que isso ocorra, é de fundamental importância, que haja uma mudança radical
na cabeça de toda comunidade escolar. Da gestão, passando pelo professor,
chegando à família do deficiente. A inclusão é para todos, e não apenas para o
deficiente.
A criatividade do professor somada à sua convicção de que a aprendizagem
é possível para todos os alunos e de que ninguém pode estabelecer os
limites do outro, certamente contribuirão para remover os obstáculos que
tantos e tantos alunos têm enfrentado no seu processo de aprendizagem.
Salto para o futuro. (MEC 1999).

O processo inclusivo, traz benefícios também para os professores, porque:
O que está em questão no ensino inclusivo não é se os alunos devem ou
não, receber, de pessoal especializado e de pedagogos qualificados,
experiências educacionais apropriadas e ferramentas e técnicas
especializadas das quais necessitam. A questão está em oferecer a esses
alunos os serviços de que necessitam. A questão está em oferecer a esses
alunos os serviços de que necessitam, mas em ambientes integrados, e em
proporcionar aos professores atualização de suas habilidades. Stainback,
Stainback (1999, p.10).

3

Legislação voltada para a educação especial

A educação é um direito de todos e obrigação do estado. Dentre os
documentos que respaldam a afirmação, está o Estatuto da pessoa com deficiência:
“É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de
toda forma de violência, negligência e discriminação”. Capítulo IV, Do direito à
educação, p.62, parágrafo único.
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A Constituição de 1988, no Art.V, dá sustentação aos que desejam o avanço
da educação de pessoas deficientes quando fala da dignidade da pessoa humana
no art.1, incisos II e III, a promoção do direito do bem de todos, independente de
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outra forma de discriminação. (art.3,
inciso 4); direito à igualdade(art. 5), e do direito à educação no art. 205 e seguintes.
É importante dizer que, em 2008, o País ratifica a Convenção Internacional
sobre os direitos da pessoa com deficiência.
No que diz respeito à Convenção sobre os direitos das pessoas com
deficiência, o Art. 24, p.48, determina que:
Os Estados Partes reconhecem o direito da pessoa com deficiência à
educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidade, os Estados Partes assegurarão sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo
de toda a vida...

A Declaração de Salamanca, no item 2, da página 1, diz:
“Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem.
Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de
aprendizagem que são únicas”.
4

Metodologia

Para realização do artigo, foi utilizada revisão bibliográfica sobre inclusão
escolar e legislação sobre a educação especial. Também realizou coletas através de
entrevistas não-estruturadas, com o objetivo de analisar se, em uma visão
integracionista, a presença de tais alunos modifica, ou não, a lógica de
funcionamento da escola.
De acordo com Gil (2002, p.44) “a pesquisa bibliográfica é o tipo de pesquisa
desenvolvido a partir de algum material já elaborado, tendo principalmente como
base artigos científicos e livros”.
A pesquisa realizada foi do tipo estudo de campo, corroborado abaixo:
Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho,
de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana.
Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar
suas explicações e interpretações que ocorrem no grupo (GIL,2002.p53)
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Este trabalho faz a análise de se em uma visão integracionista, a presença de
alunos deficientes, modifica, ou não, o sistema de funcionamento da escola.

5

Resultados e discussão

Os professores foram entrevistados em reunião informal, sem o uso de
questionários, com perguntas não-estruturadas e direcionadas para aqueles,
exclusivos da educação especial, nas unidades de ensino Carlos Rios e Escola
Estadual Monsenhor José Kherle da rede pública estadual no município de
Arcoverde-PE. Dez educadores participaram da entrevista.
Com as entrevistas percebe-se, por meio da fala das professoras, que os pais
aparecem em duas situações: tanto como os que têm envolvimento e participação
na vida escolar, quanto os que se apresentam distanciados do filho, pais que não
dão o apoio necessário ou que não têm condições financeiras para propiciar o
atendimento complementar de que uma criança deficiente precisa.
Nas falas das educadoras, os pais aparecem também como super-protetores,
com uma ação contrária à da escola, que busca desenvolver a autonomia do aluno.
Entendidos como membros de um grupo diferente, com sua própria complexidade.
A professora auxiliar (C.L.A, 2021), declarou que: “alguns pais querem ficar
todo o horário escolar ao lado do filho, o que causa interferência no trabalho do
profissional.

Os próprios pais geram uma espécie de preconceito às avessas,

porque acham que as demais crianças estão rejeitando o seu filho”.
Percebe-se, na fala da professora, que existe a necessidade, também, de se
trabalhar a conscientização dos pais.
A parceria entre escola inclusiva e família é fundamental no processo de
inclusão, a fim de quebrar barreiras na participação e inclusão social das pessoas
com necessidades educacionais especiais (RODOVALHO, 2005).
A professora (W.C.S, 2021) conta do descaso de alguns pais que nem
aparecem na escola para saber do progresso do filho.Segundo ela: “como pode
haver uma interação família e escola, se os pais nem aparecem? Uma Van escolar,
traz e devolve a criança”.
Silva (2008) aponta que no trabalho de inclusão é preciso envolver também a
família como coparticipante no apoio ao aluno, possibilitando assim, um trabalho
44

DISCURSOS E PRÁTICAS DOCENTES: REFLEXÃO E AÇÃO EDUCATIVA

integrado entre escola, família e profissionais.
Estes relatos corroboram com a realidade que os envolvidos passam, sejam
profissionais da educação, deficientes, familiares.
A expectativa mais evidente com relação ao trabalho do professor que cuida
do AEE (Atendimento Educacional Especializado), que atende nas salas de
atendimento especializado, nas salas multifuncionais ou como professor itinerante, é
que “eles já participam de todo o dia-a-dia do comportamento das brincadeiras de
tudo... ela passa a ser uma criança normal e aceita pelos colegas". (E.S. prof.
auxiliar,2021).
Percebe-se, na fala da professora, o cuidado em incluir o aluno deficiente na
rotina da sala de aula.
Os profissionais de atendimento especializados são entendidos como aqueles
que devem ocupar-se do aluno deficiente, ajudar a reduzir os conflitos em sala de
aula, mas que não mudam a dinâmica central do fazer pedagógico, voltado para a
normalidade ou normalização. (CROCHIK, 2007).
A concepção de inclusão também aparece em duas formas básicas: como
processo e como produto. Ao ser definida como processo, inclusão implica tentativas,
erros e acertos de todas as pessoas envolvidas; ao ser definida como produto
acabado, cabe às pessoas aceitá-la ou não.

Considerações finais

Por meio da entrevista não-estruturada, evidencia-se a necessidade de um
olhar amplo sobre a educação inclusiva e a grande necessidade de adaptações para
a efetivação do processo.
O objetivo que era fazer uma análise sobre se a presença dos alunos com
necessidades especiais modificava, ou não, a lógica do funcionamento da escola, foi
atingido. O funcionamento da escola não sofre alteração com a presença deles, o
que é cômodo para quem está na gestão. Esta atitude responde o questionamento
do porquê das escolas preferirem a integração ao invés da inclusão.
Ao investigar as práticas pedagógicas, frente a alunos com necessidades
especiais, constatou-se que para o professor titular da sala, a presença daqueles
não influía no andamento do trabalho porque a responsabilidade ficava com o
professor auxiliar. Também para a escola, constatou-se que apenas cumpre com a
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legislação, mas não tem uma política voltada para os alunos especiais.
Existem duas realidades no mesmo espaço geográfico. A do professor titular
da sala e a do auxiliar. Este vive e participa da realidade dos alunos deficientes.
Aquele, ignora.
A partir da análise das respostas das professoras, elas demonstram noções
inter-relacionadas: as concepções de normalidade, de deficiência e de inclusão.
Para alguns professores, normalidade tem relação com a aceitação pelo outro, fazer
coisas comuns, participar, interagir, brincar.
A concepção de deficiência aparece nas falas dos professores, como
característica humana geral ou como especificidade de alguns, relacionada com
apatia, lentidão, isolamento, como problema. Quando relacionadas a dificuldades de
aprendizagem, elas aparecem como geradas pelo pouco esforço dos alunos. Isso
agrupa alunos "deficientes" e "preguiçosos", e mais uma vez a superação das
limitações não catalogadas como deficiência é entendida como dependendo do
esforço e do querer do aluno.
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1. INTRODUÇÃO

Ler e interpretar facilita para a vida, cria condições de vivência constante,
formando a criatividade em diversas áreas do conhecimento tornando significativa
criando novas oportunidades. Para isso necessita que professores e alunos
trabalhem na mesma linha compreendendo os valores aprendendo e ensinando com
satisfação os conhecimentos curriculares e também questões reflexivas da vida
conterrânea e social.
Necessita que o educador estude a cada dia para suprir as exigências do seu
trabalho a cada dia buscando a criatividade, equilíbrio na prática necessária para o
aprendizado do educando crítico social e democrático. É de suma importância a
responsabilidade do educador para com o educando na participação em sala de aula,
capacitando o indivíduo para a sociedade numa perspectiva social educacional na
regência da conquista dos valores, aprimorando a cada dia seus conhecimentos.
A potencialização dessas conquistas está cada dia mais inserida na escola
como um todo e na sociedade. Todo cidadão tem o direito de estudar. É um direito
do cidadão e o dever do estado, na escola os educandos têm o direito a educação
de qualidade, onde faça refletir e permita abordar a cultura criativa e reflexiva,
informação qualificada.
Necessita que a educação faça valer o que consideramos correto e
desfaçamos o que não está evoluindo na leitura crítica do educando. O problema da
educação envolve questões tanto do educador como administrativas, pedagógicas,
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sócio culturais dentre outros. Há escolas que necessita executar, avaliar
minuciosamente as qualidades e as dificuldades da escola. Não basta apenas
vontade de resolver o que consideramos inadequado, há um conjunto de autores de
estudos e projetos que proporcionam a educação direto ou indiretamente.
Para garantir o êxito e a qualidade da educação necessita de pesquisas,
projetos que façam cumprir os objetivos aprofundando a favor das políticas públicas,
como também contribui com a prática necessária para uma educação viva, construir
experiência para resolver problemas encontrados no desenvolvimento da prática no
desenvolvimento educacional de maneira direta e indireta dos educadores e
educandos.
Na prática a formação do caráter vem do ambiente familiar que pode ser
aprimorado no processo educativo, qualificando na formação do ser, na contribuição
do bem-estar do educando e da comunidade desenvolvendo hábitos e virtudes que
permita ter visão do amplo campo esclarecedor do social espírito democrático
passam a assumir as responsabilidades de uma vida democrática. Segundo
Westbrook e Teixeira (2010) na medida em que a escola desempenha um papel
decisivo na formação do caráter das crianças de uma sociedade, pode, se a prepara
para isso, transformar fundamentalmente essa sociedade.
A escola nem sempre está preparada para apresentar as comunidades menos
favorecidas a pedagogia libertadora, mas sim das classes dominantes. Atividades
verdadeiramente construtivas proporcionam uma formação social num departamento
pedagógico, valorizando sua vivência sócio cultural ocasionando a formação,
investigação histórica.
Como consequência o educando alfabetizado utiliza sua leitura para resolver
problemas que enfrentam na sociedade em que vive em suas atividades práticas.
Quando o aluno aprende a interpretar a leitura dos fatos abre um leque de
aprendizado, assim abrindo oportunidades de aprender inclusive matemática,
quando se trata de resolver os problemas da vivência em família ou sociedade. Da
mesma forma podem construir atividades na construção de escolas edificadas
permitindo aprender noções matemáticas e outras disciplinas necessárias.
As atividades concretas e fundamentais para ensinar facilitando a
compreensão nas soluções de problemas, ou seja, matemática, linguística ou outra
qualquer, criando condições necessárias para que o educando possa analisar
ativamente seus próprios problemas ou proposto pelo educador ou sociedade.
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Ler, entender, escrever e interpretar é essencial para a vida de um ser social.
A reflexão consiste na educação de qualidade e na mudança de vida, reorganizando
as experiências, crescendo pluralmente no sentido humano e percebendo o que
antes não conseguia enxergar.
Assim as experiências educativas, reflexiva faz crescer espiritualmente na
vida presente e futura. Educar-se é uma necessidade social na vida do ser humano.
Ela nos permite construir saberes, reorganizar os pensamentos fortalecendo a
resistência nas lutas organizadas na sociedade como um todo na sua complexidade
nas transmissões de valores nos grupos sociais. A sociedade aproxima
inteligentemente das atividades coletivas numa compreensão comum, através da
comunicação mútua experiência participativa vivida em partilha na sociedade.
A influência dos adultos na vivência das crianças e dos adolescentes e
necessariamente precisa na base da comunidade. É complexo o trabalho de o
educador no organizar essas ideias sem ferir, para sistematizá-las, dar cumprimento
às responsabilidades confiáveis habilitando as crianças para a participação plena da
vida social valorizando sua cultura e seu povo.
Percebe-se que as crianças cada vez mais estão inseridas no mundo adulto e
a necessidade da infância. É possível sistematiza-la a participação na vida social,
cumprir responsabilidades e habilidades para a participação plena social na vida da
educação,

naturalmente

ocorre

o

processo

próprio

na

educação

formal

desenvolvendo o compreender existente dentro de cada um iniciando a socialização
do saber, aceitando o jovem ou criança no processo de participação.
As

crianças

necessitam

educador

que

direcione,

oriente

ajustando

ordenadamente as experiências educativa vivenciada. Modificando de acordo com o
sentido social participando das conquistas ajustando-se ao modo de agir,
compreendendo a linguagem de forma consciente, permitindo ampliar experiência e
reconstruir possibilidades de agir no meio, modifica-los na sociedade e no meio
familiar, uma educação afetuosa e benéfica possivelmente melhor.

2. METODOLOGIA

Considerando o problema de investigação proposto, a delimitação do contexto para
o desenvolvimento desta pesquisa – escola pública da rede municipal que oferta o
Ensino Fundamental –, bem como a identificação do sujeito para a mesma –
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professor–, optou-se pelo método de Estudo de Caso, dada as suas características.
Dentre as sustentações desta caracterização, destacamos: “O estudo de caso busca
retratar a realidade de forma profunda e mais completa possível, enfatizando a
interpretação ou a análise do objeto, no contexto em que ele se encontra”
(FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 110.
Desse modo, é possível “conhecer em profundidade o como e o porquê de
uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando
descobrir o que há nela de mais essencial e característico” (FONSECA, 2014, p. 33).
Algumas características são essenciais para garantir a eficácia e a
credibilidade da estratégia Estudo de Caso, segundo Yin (2001):
• Validade do constructo – obtida por meio de constructos validados
por revisão de literatura, utilização de múltiplas fontes,
estabelecimento de caminhos de evidência. Neste estudo, fez-se
uma ampla revisão de literatura com utilização de múltiplas fontes.
• Validade interna ou credibilidade – é estabelecida utilizando
análises e análises cruzadas, assegurando a coerência interna dos
achados e utilizando a triangulação como técnica para aumento da
credibilidade. Essa triangulação foi possível por meio da revisão
bibliográfica e da coleta das percepções dos estudantes.
• Validade externa – garante que o escopo da pesquisa realizada
pode ser replicado em casos de estudos aproximados. Envolve
descrições sobre caso de estudo, protocolo de intenções de
entrevistas e procedimentos para codificação e análise. Os
protocolos de pesquisa e instrumentos de coleta estão relacionados
na pesquisa.
• Confiabilidade – habilidade para que outros pesquisadores possam
aplicar este Estudo de Caso e encontrar resultados similares. A
confiabilidade foi garantida por meio de registro dos dados coletados
para que outros pesquisadores possam seguir o caminho da
evidência e replicar em outros contextos.

Segundo o enfoque da investigação, os professores selecionados para
participar da pesquisa foram convidados através de uma carta para participar da
pesquisa como voluntários. Eles assinaram o documento “Termo de consentimento”.
Beecher (1966, p.274) ressalta a importância do consentimento livre e esclarecido e
recomenda que se evite, tanto quanto possível, qualquer dano que possa ser
previsto à integridade do sujeito da pesquisa. Depois disso, puderam responder ao
questionário anexado à carta e depositá-lo em uma urna lacrada que foi entregue ao
pesquisador.
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3. ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM NO AMBIENTE ESCOLAR
A leitura e sua compreensão, como tratadas no capítulo anterior, sempre
despertar o vigor científico e acadêmico (SANTOS; BORUCHOVITCH; OLIVEIRA,
2010). Entretanto, sabe-se das contribuições das estratégias de aprendizagem,
como anunciado ao término do capítulo anterior e destacado nos estudos de Beluce
(2012), Maciel (2012) e Santos, Boruchovitch e Oliveira (2010), que afirmam que as
estratégias de aprendizagem auxiliam no desempenho escolar de escolares, pois,
possibilitam explanar sua capacidade de aprendizagem dos alunos.
Atualmente, teorias relacionadas à aprendizagem, que têm estudado acerca
dos processos psicológicos necessários para o indivíduo aprender, ressaltam a
importância de os diferentes profissionais, especialmente, os que atuam no
ambiente escolar, ressaltam o quanto conhecem maneiras como o indivíduo obtém,
seleciona, armazena, interpreta, transforma e utilizada as informações adquiridas
cotidianamente, como fundamentam Cerni, Curtis e Colmar (2014). A mente humana,
no referencial teórico da Teoria do Processamento da Informação, é como um
complexo processador de informações, como discorrem Campigotto, Mcewen e Epp
(2013). Desse modo, profissionais como: professores, psicopedagogos e psicólogos
devem, então, compreender tais especificidades psicológicas relacionadas à
aprendizagem, com o intuito de que o aluno seja bem sucedido e autorregulado na
realização de tarefas nos distintos contextos sociais.
A esse propósito, faz-se necessário conhecer o que a literatura especializada
explica sobre as estratégias de aprendizagem, pois neste trabalho elas são itens
cruciais. A palavra estratégia tem origem no grego strategia, e também do latim
strategi. No grego denota planejamento e comando, aptidão para tal. Uma arte
dirigida por militares, que na busca de objetivos procuram planejar e, posteriormente,
executar as operações com inteligência.
Embasada na teoria do processamento da informação, Beccusci (2015),
Boruchovitch et al. (2006) e Danserau (1985) discorrem que há uma concentração
de esforços da Psicologia Cognitiva, delineando explicitar o modo como as
informações são compreendidas, elaboradas, armazenadas e, posteriormente,
utilizadas pelo sujeito. Com o intuito de compreender a epistemologia da palavra
estratégia relacionando com o âmbito educacional, alguns autores como Beluce
(2012) e Scacchetti (2012) argumentam que estratégia voltada à aprendizagem está
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vinculada à sequência de comportamentos, condutas e procedimentos específicos
que visam obter êxito em determinadas atividades educacionais, nos diferentes
níveis escolares
De acordo com Almeida (2002) e Pullin e Moreira (2008), para que ocorra o
aprendizado é essencial que o sujeito entenda, organize, compreenda as
informações, armazene-as e use-as adequadamente, sendo estes considerados
processos básicos em qualquer aprendizagem e construção cognitiva. Com o passar
do tempo, como elucida Pozo (1989b, 2002), são desenvolvidas diferentes formas
de aprender de acordo com a história de vida de cada indivíduo. Assim, pode-se
destacar delineando que ocorra um processo de aprendizagem satisfatório, é
necessário que o mesmo tenha um significado para o envolvido, despertando o
interesse e pró atividade no processo.
Ainda ressaltam Boruchovitch et al. (2006) e Bzuneck (2010), as estratégias
de aprendizagem correspondem a comportamentos intencionais, planejados e
organizados, evidenciando assim, uma construção mental feita pelo sujeito, o qual
executa atividades consciente. Pesquisas têm sugerido que é possível ajudar os
alunos a exercerem mais controle e refletir sobre seu próprio processo de
aprendizagem, por meio do ensino de estratégias de aprendizagem. Os alunos que
as utilizam são capazes de identificar e aplicar procedimentos coesos nas atividades
escolares; apresentam compreensão significativa no que lhes é solicitado, obtendo,
assim, maior êxito no desempenho escolar.
Comumente, no contexto escolar, os alunos utilizam distintas estratégias de
aprendizagem. Após diversos estudos e pesquisas, atualmente constam diversas
nomenclaturas para definir estratégias de aprendizagem, relacionadas ao âmbito
escolar.
Neste

contexto,

são

abordadas

duas

dimensões

das

estratégias

metacognitivas, sendo englobado pela primeira os três aspectos dos alunos, a saber:
o conhecimento que o aluno tem sobre si mesmo, o conhecimento que o aluno tem
acerca da relevância da tarefa e o conhecimento que o aluno tem em relação às
estratégias de aprendizagem. A outra dimensão das estratégias metacognitivas diz
respeito as estratégias de planejamento, a qual implica na definição do objetivo que
o aluno tem em relação aos seus estudos; as estratégias de monitoramento, que
corresponde à conscientização do aluno acerca de sua própria compreensão acerca
dos conteúdos estudados e as estratégias de regulação, as quais auxiliam o
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aprendiz a modificar suas condutas de estudo.
Já as estratégias de elaboração referem-se às assimilações que o sujeito faz
com os conhecimentos novos, e prévios. Ou seja, relaciona os conteúdos novos com
os antigos, aquilo que já lhe era “familiar”. Para isso, o sujeito utiliza diferentes
estratégias de aprendizagem. Beluce (2012) e Boruchovitch e Costa (2004), ainda,
enfatizam que tais condutas vão além do comportamento do sujeito de realizar a
simples repetição e elaborar questões acerca do conteúdo estudado.
As estratégias de organização correspondem às condutas do sujeito em fazer
a divisão do texto, ou do material aprendido, subdivido-o em partes. Dessa maneira,
há maior visibilidade do que o autor discute em determinadas partes do texto, o que
possibilita que o sujeito realize a compreensão e utilize distintas estratégias de
aprendizagem nesses subtextos. Contendo essas informações, oriundas dessas
releituras das subdivisões dos textos, é possível que o aluno construa relações
subordinadas ou superordenadas. As estratégias de organização consistem na
conduta do sujeito em fazer tópicos do texto. Construir, com base nas informações
contidas no texto, uma hierarquia ou elencar determinados conceitos, criando assim
uma rede de informações similares (BZUNECK, 2010; CUNHA; BORUCHOVITCH,
2012).
As estratégias metacognitivas, como assinalam Boruchovitch et al. (2006),
Giacheti (2002), Pozo (1989a) e Scacchetti (2012) são procedimentos que o
estudante usa para planejar, monitorar e regular o próprio pensamento. O
planejamento envolve o estabelecimento de metas a serem realizadas. O
monitoramento auxilia a conscientização do próprio desempenho e da própria
atenção como, por exemplo, perceber falhas na compreensão e necessidade de
alterar o ritmo da leitura. A regulação permite modificar o comportamento de estudo
a partir do monitoramento realizado e recuperar algum problema que tenha surgido
anteriormente.
Exposta inicialmente por Flavell (1987) e, posteriormente, discutido por
diversos autores como Bzuneck (2010), Dembo (1994), Santos, Boruchovitch e
Oliveira (2009, 2010), a metacognição corresponde ao monitoramento constante,
ativo, assim como a regulação e organização que o sujeito realiza da sua
aprendizagem e dos seus processos cognitivos. Ou seja, esse termo metacognição
engloba, nesse sentido, a autoconsciência que o sujeito tem acerca dos seus
próprios processos cognitivos, assim como a autorregulação que o sujeito tem da
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sua aprendizagem e do uso das estratégias que faz (FLAVELL, 1987).
De acordo com Gomes e Boruchovitch (2011) e Dembo (1994), um dos itens
que

compõem

o

grupo

das estratégias

de

aprendizagem metacognitivas

corresponde às estratégias de planejamento, às quais podem ser observadas na
maneira como o sujeito organiza e elenca seus objetivos para estudar os conteúdos
escolares. Já as estratégias de aprendizagem se referem ao modo de como o sujeito
se autoavalia, faz pausas, levanta hipóteses e sabe o quanto compreendeu de cada
assunto; muda seu ritmo de leitura; analisa se está havendo compreensão de leitura;
identifica trechos da leitura os quais não ficaram explícitos; enquanto que as
estratégias de regulação possibilitam que o sujeito analise suas condutas, os
resultados obtidos e, sempre que necessário, modifique suas estratégias de estudo,
com o intuito de melhorar continuamente.
Com a finalidade de que haja um aprendizado completo e o sujeito obtenha
maior êxito nas distintas atividades que realiza, Boruchovitch e Costa (2004)
ressaltam ser importante que o sujeito use tanto as estratégias de aprendizagem
cognitivas e metacognitivas. Mesmo que o sujeito tenha conhecimento sobre si e
saiba qual a estratégia de aprendizagem adequada deve utilizar na execução de
determinada atividade. Afinal, se ele não souber o modo adequado para se apropriar,
monitorar e regular sua aprendizagem, certamente não obterá êxito em seu
conhecimento, assim como em seu desempenho escolar.
As estratégias de aprendizagem, quando utilizadas adequadamente, instigam
o sujeito a interpretar, entender, assimilar e aprender, relacionando os conteúdos de
modo interdisciplinar (MACIEL, 2012). É necessário que, desde a formação docente,
os acadêmicos conheçam as especificidades das estratégias de aprendizagem, para
motivar que os alunos as usem desde seu ingresso no ambiente escolar.

1.1. Estratégias de Ensino para a Superação das Dificuldades de Leitura

Conforme Machado (2014), o fato é que encontramos na nossa realidade,
alunos que apresentam dificuldades para aprender, sem estimulo, sem motivação e
isso é motivo de preocupação para a família e professores. Até porque esse aluno
merece atenção diferenciada. Seja qual for à causa da dificuldade de aprendizagem
de forma geral, o aluno que falha em conseguir acompanhar o sistema instrucional
rotineiro, desenvolvido em sala de aula, é passível de adquirir sentimentos e
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cognições negativas sobre as atividades escolares.
De acordo com Machado (2014) tais sentimentos e concepções, é claro,
desenvolvem-se concomitantemente e são, na maioria das vezes, decorrentes do
processo de interação que se estabelece em sala de aula aparecendo aí à figura do
professor como mantenedora ou mesmo geradora desta situação. Observações do
que acontece, comumente, em sala de aula permitem evidenciar que estas crianças
são percebidas em geral como incapazes, desagradáveis e perturbadoras,
recebendo comunicações negativas e punições frequentes ou então atitudes de
rejeição e falta de oportunidades para participação.
No entanto, para se alcançar resultados positivos em sala de aula o professor
deve ter o conhecimento como propriedade, para saber qual o tipo de dificuldade
que o aluno apresenta como trabalhar com esse aluno as mesmas atividades dos
que não têm dificuldade em aprender, nessa situação o professor de posse dos
conhecimentos adquirido durante o curso de pedagogia, durante as capacitações
sobre as dificuldades de aprendizagem e a ajuda de especialista no assunto poderá
mudar essa situação.
Logo, as causas das dificuldades de aprendizagem podem originar de
diversos fatores. Porquanto neste estudo iremos salientar as estratégias que o
professor deve utilizar em relação às dificuldades advindas de ordem pedagógica,
ou seja, o aluno tem habilidade cognitiva para ler e escrever, porem a dificuldade
está em métodos inadequado de ensino decorrente do processo de interação que se
estabelece em sala de aula.
Entretanto, cabe à escola avaliar o aluno, compreender pedagogicamente
suas dificuldades e desenvolver estratégias para favorecer seu processo de
aprendizagem. Deve-se observar, portanto: o interesse do aluno, o processo de
desenvolvimento da leitura e da escrita. Ou seja, o aluno tem que ser motivado pela
escola, pelo professor, pela família para que sinta vontade de aprender.
Existem algumas estratégias pedagógicas para favorecer o processo de
aprendizagem de alunos com dificuldades como: desenvolver pequenos projetos,
tornar o material didático mais acessível, utilizar material concreto, diversificar
conteúdo, entre outras atividades significativas.
Sobre a mediação do professor, Nogueira (2016, p. 53) afirma que: Se
pretendermos que os alunos continuem sendo eternos aprendizes, precisamos
instrumentalizá-los com procedimentos que coloquem à prova e desenvolvam sua
57

DISCURSOS E PRÁTICAS DOCENTES: REFLEXÃO E AÇÃO EDUCATIVA

capacidade de autonomia. Todas estas alternativas irão permitir uma aprendizagem
mais fácil e ao mesmo tempo sistematizada, aliando inúmeros benefícios ao
processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
É necessário estudo dos problemas escolares, oportunizar aos alunos e
professores material e instrução que possa construir uma sociedade de aprendiz
dentro da sociedade escolar, tornando livre para pensar, atuante na vida de acordo
com sua realidade. Noções educativas é uma necessidade social, reorganização dos
saberes na construção do ser.
A escola integra a aprendizagem, equilibrando o que o aluno já sabe e o que
considera necessário construir para a vida instruindo a própria realidade
reorganizando e construindo experiência. É ela que direciona fortalece o social
organizando o ambiente e dando suporte aos alunos que ali estão proporcionando
atividades que os caracterize determinando a direção do processo educativo.
A clientela da escola é heterogênea, por este e outros motivos precisa ser um
ambiente hospitaleiro, tolerante e compreensivo, deve promover um ambiente de
integração sabendo dispor do saber que faça desenvolver a criatividade constante
direcionando um significado ao indivíduo. Cabe a escola estimular a curiosidade e o
entendimento do aluno, aguçando as expectativas dos alunos dando cumprimento a
responsabilidade, habilitar para a participação plena na vida social e econômica do
ser.
Um dos papéis da escola é possibilitar a modificação do saber agir no meio
social, alterá-lo, organizá-lo, intencionalmente, para a educação de todos,
participando do pensar, buscar no passado experiências para o presente e futuro,
com o espírito do social e real dos conhecimentos podendo assim interpretar as
coisas com amplo sentido no que visualiza nos textos e na vida comum buscando
um sentido na vida.
Quando o contexto é compreendido fornece condições de liberdade, realiza a
personalidade conceptiva no indivíduo situa resultados constantes em diversos
elementos educacional e essencial na dinâmica das percepções existente no
problema ou circunstância.
O desenvolver do educando é parte das obrigações da escola, isso importa
na atribuição da qualidade de vida do indivíduo e da sociedade, a necessidade
humana de aprender poderá transformar a natureza do problema em realidade
satisfatória.
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Percebe-se o poder da educação na escola conforme cresce o conhecimento
da percepção responsável, intelectual, moral e progressivamente com a capacidade
de construir no modo de agir.
O educador deve estar habilitado para acolher o educando utilizando-se de
seus métodos e saberes, tanto científico como social, despertando nele o interesse
pelo estudar seja para seguir só ou em grupo, permitir que eles possam praticar
experimento na escola, verificar hipóteses para afirmar com delicadeza. As
mudanças de rotina do educador podam despertar a curiosidade do educando para
um novo e criar suas próprias ideias. A permissão do diálogo na escola permite a
tolerância de posições, contribui para aprender a respeitar e conviver com outro
plantando a reflexão.
Educadores e educando devem ter uma boa relação, cada um fazendo o seu
papel. O educador e a educação transformam o mundo. Não é apenas uma questão
de gosto, mas, um compromisso de aprofundamento do conhecer a situação.
Podemos dizer que o educador procura fazer sentido a essência da leitura
histórica na formação crítica consciente nas reais circunstâncias para mudar a
qualidade de vida do educando. Encontrando questões relevantes para serem
discutida, refletida e, sobretudo, pensada essa função de possíveis soluções. O
trabalho em conjunto aproxima do tema, tira as dúvidas e supera o modo de
aprender. O peso de certa cultura e tradição reflexiva medita a presença do ser pela
sua participação, onde o educado pode intervir fazendo suas intervenções
educativas.
É necessário encarar a passividade, posições críticas ou criticar quando
necessário o conformismo intolerante e as dúvidas de forma geral, se impondo com
seu conhecimento facilitando o despertar de sua clientela.
Nossa tarefa, nossa dignidade, nossa liberdade surgem quando, rompendo
com o papel de expectador submisso, resignado, quando, abandonando o
estatuto de objeto modelado pelos conformismos do momento, tomamos a
decisão sempre inconfortável de fazer face e de nos situar. (GADOTTI, 2015,
p.17)

A dúvida e a crítica significam mudança das condições presentes, revela a
decisão atestando o momento, colocando em relação a decisão e educação do
sujeito dando liberdade a existência humana, compreende o indivíduo. A consciência
renuncia a autoridade, procura descobrir a realidade solidariamente, busca
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metodologia que caiba sua particularidade das situações, defrontando a liberdade da
expressão e responsabilidade com o educando.
O educador tendo atitude atua nas situações, perdendo a dependência da
obediência, dúvida do impossível, arranja saída aventurando-se na existência do
caráter fundamental na existência do saber. A relação com a pedagogia não pode
desequilibrar. São valores que ultrapassam particularmente individuais, participa do
debate da sociedade em que se encontra envolvida partindo para construir a
felicidade por sua independência.
Primeiramente e essencialmente a tomada de decisão no seu papel como
educador, decidir e gerir relativamente em função dele fazendo ponte entre o
educando e o saber. Incomodando-se com as dúvidas, tornando o educando
importante, disponibilizando atenção em diversas situações confrontando com a
teoria e a prática. Deve orientar com frequência açambarcada pelo contexto honroso
para fugir do cotidiano muita vez maldoso para com os educandos e o educador.
Gadotti (2015) afirma que “Fazendo isso, a dúvida nos aparece como
prolegômenos para toda situação, para toda pedagogia Capaz de contribuir para
uma verdadeira mudança, capaz de alimentar uma política e uma ação realmente
inovadora em matéria de educação.”
É preciso associar a metodologia do educador as competências e habilidades
pedagógicas considerando a relevância do resultado obtido por ele de acordo com
os trabalhos e hierarquia da escola.
A necessidade de educadores responsáveis que possibilita a transformação
autentica da realidade educacional, determinando, argumentando a liberdade e a
responsabilidade pessoal historicamente respeitando a educação num espaço
político- pedagógico de uma sociedade mais justa. Através da educação o homem e
a sociedade exprimem relação do fazer aumentar a direção do quadro do manifesto
pretencioso de diversas razões, encaminhando ações constante no ensino
aprendizado. Gadotti, (2015), afirma que; “O educador não é nunca simplesmente
um papel uma função, um personagem, uma ruela residencial da máquina educativa;
e se assim for é por que se demitiu como pessoa”.
Neste sentido o educador é contestado pelos governos, e sociedade
favorecida pelo capitalismo, onde que os menos favorecidos são como meros
máquina para o serviço braçal. Enquanto os educadores e a sociedade comum, luta
por independência pelo saber comum, para uma verdadeira profissionalização.
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Dando lugar ao conhecimento solidário com razões para criticar, capaz de
desenvolver em todos a capacidade de pensar e fazer crescer a democracia unitária.
A Filosofia pode servir para a formação do espírito crítico, com exceção da
filosofia dogmática, essencialmente afirmativa; pode servir à análise
reflexiva da situação do nosso estudante e do nosso professor e, sobretudo,
daqueles a quem é negado pensar ou frequentar a escola. Mas para isso é
preciso que ela abandone a tradição de se perder no impessoal, no abstrato
em si, para escutar e perceber o trabalho pelo qual o homem se constrói a
si e a sociedade. (GADOTTI; 2015, p.28.)

Hábitos rotineiros da nossa vivência renova nosso conhecimento, basta ter
unidade para não deixar de ser educativa para se tornar através nas nossas escolas
e comunidades. No trabalho educativo encontram-se vários entraves por não
entender a problematização devida.
A ideologia e um elemento fundamental na compreensão oculta da sociedade
na prática social e políticas mais eficientes. O papel do educador é também abrir
caminho para a liberdade, numa luta progressista dentro e fora da escola
derrubando os entraves ali encontrados, formando pessoas conscientes e critica
consciente.
É preciso lutar contra a classe dominante colonizadora, não basta só ler e
escrever, mas, preocupar-se com o decifrar o mundo, lutar contra o analfabetismo
que confunde com o saber ler e escrever da educação dominante, isso não basta. É
necessária compreender a realidade histórica essencial e significativa do real
problemático. Os entraves precisam ser resolvidos conscientemente, considerando
principalmente o sistema público de ensino, com educadores capacitados para esta
finalidade. Para que os educadores conscientes resolvem os entraves da educação
é essencial uma leitura crítica da educação e de seus fazeres como educador para
com seu educando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dificuldades de aprendizagem são uma realidade de difícil resolução em
muitas escolas do município. O que ocorre muitas vezes é que, ao ser identificada a
dificuldade nas séries iniciais, o professor encaminha o aluno para aulas de reforço
quando tem esse apoio. Só que nesse reforço os professores reproduzem o mesmo
ambiente e a mesma metodologia utilizada em sala de aula, além de um
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atendimento a grupos muito grandes, o que acaba criando ainda mais obstáculos à
aprendizagem.
As crianças que ingressam no Ensino Fundamental com dificuldades de
aprendizagem, geralmente não conseguem um bom desempenho na vida escolar,
eles se sentem inferiores, discriminados e acabam perdendo a motivação para
aprender.
Através de observações e anotações foi possível constatar alguns
comportamentos problemáticos destes alunos, a maioria dos problemas como: falta
de atenção, distração, perca do interesse por novas atividades, deixar atividades ou
trabalhos inacabados, dificuldade para seguir instruções do professor, faltar às aulas
foram encontradas na grande maioria nos alunos com dificuldades na leitura e
escrita.
Mediante a análise feita, foi possível constatar que esta instituição busca
realizar um trabalho que permita o desenvolvimento integral das potencialidades
considerando os aspectos cognitivos, afetivos e emocionais dos educandos, mas a
aprendizagem tardia dificulta a aprendizagem adequada destes alunos.
Através da pesquisa observou-se que na instituição de ensino investigada que
a mesma tem alunos com boa capacidade de expressão oral, mas com dificuldades
para escrever as palavras.
Nessa perspectiva, analisou durante as observações que o trabalho com
esses discentes na escola que serviu de base para esta produção é desenvolvido de
forma coletiva e interdisciplinar com aulas interativas que permitem maior
socialização por parte dos alunos além de outras opções e critérios do (a) professor
(a) e dos alunos, além disso, os professores de língua portuguesa organizam
situações de aprendizagens oportunizando contato do aluno com o ambiente, de
forma real, significativa.
Após análise dos conhecimentos prévios desses discentes ao ingressarem no
ensino fundamental são traçadas metas e meios para a aquisição da leitura como
fator primordial, de fato é preciso conhecer o alunado para utilizar técnicas de
acordo com a realidade interna e externa do aluno, pois os alunos que demoram
aprender ler e escrever, precisam receber uma ajuda pedagógica diferenciada, que
reúna professores, coordenador pedagógico, diretor e famílias.
Os professores de língua portuguesa dessa instituição são acima de tudo
educadores estimuladores, facilitadores, orientadores e organizadores para facilitar e
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efetivar o processo ensino aprendizagem junto à equipe escolar, afim de que se
perceba que a educação é um ato continuo, e interrupto. Entretanto entre estes
citados, destacam – se alguns pela ausência de compromisso e do fazer técnicopedagógico, tendo em vista uma prática inadequada que atenda aos novos
paradigmas educacionais.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo abordará a ludicidade na prática do docente, como uma
forma de inovar a práxis educativa, bem como a importância para o desenvolvimento
do estudante, principalmente na fase infantil, neste período a criança esta em
processo de desenvolvimento cognitivo. Assim uma sala de aula de forma prazerosa,
de fato acontecerá uma aprendizagem significativa, diante das atividades lúdicas
que favorece uma compreensão melhor da aprendizagem.
A ludicidade na prática docente tem se tornado a estratégia ideal no processo
de formar os discentes. Uma vez que a representatividade do lúdico em forma de
brincadeiras e utilização de jogos educativos tem se tornado uma prática essencial
no desenvolvimento da criança, que aprenderá de forma significativa a partir da
vivência relacional com os materiais concretos. Portanto, colabora para que ocorra
uma práxis educativa interessante, instigando uma participação efetiva das crianças
pela escola, desconstruindo os métodos arcaicos. Faz-se necessário em primeiro
lugar mudar o pensar de cada profissional e posterior renovar

as práticas

pedagógicas em sala de aula que envolva as dinâmicas pedagógicas.
Conforme a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017) a
interação do sujeito com o objeto, desperta diversos fatores cognitivos (motivação,
criatividade, prazer, curiosidade, criticidade, entre outros) que conduz o estudante a
buscar soluções para resolver seus conflitos ou criar novos caminhos. Diante desse
contexto é notória uma preocupação, por parte da BNCC, quando se trata da
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educação infantil, trazendo o lúdico como uma das ferramentas pedagógica de suma
importância para o desenvolvimento das dimensões da aprendizagem e que deve
está presente na prática do docente.
Esse trabalho surgiu com propósito de discutir sobre o tema explicitado, com
o intuito de elucidar a importância do lúdico na prática do professor e ofertar uma
aprendizagem significativa, criativa dos alunos. Assim o professor deve inovar suas
práticas pedagógicas, para atender os anseios dos estudantes que são oriundos de
múltiplos contextos. “Sujeito é esse Ego que se expande na medida mesma em que
age sobre o mundo e, de retorno, age sobre si mesmo, retirando de seu fazer a
“matéria” constitutiva de seu ser” (BECKER, 2012).
A metodologia elucidada nesse artigo foi de caráter qualitativo, pois tem por
finalidade descrever os fatos e bibliográfica estudada para sua elaboração. A
utilização da ludicidade ao beneficio do desenvolvimento cognitivo e da
aprendizagem do aluno, sendo um caminho de estratégias didáticas do docente para
alcançar seus objetivos. Conforme Lüdke e André (2011) “a pesquisa qualitativa
supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação
que está sendo investigada, via de regra, através do trabalho intensivo de campo”.
Dessa forma a interação possibilita maior grau de objetividade aos dados coletados
e subjetividade, pois permite a observação das reações dos entrevistados,
possibilitando uma maior compreensão do contexto a ser estudado.
A utilização do lúdico no âmbito de sala de aula, principalmente no ensino
infantil, tem uma importância exorbitante no processo do desenvolvimento da
aprendizagem, desta maneira deve ser compreendida pela sociedade educacional,
de que sua contribuição faz-se necessária na prática do professor em sala de aula.
Antônio Villar. A. et al. (2016) “ Esse componente lúdico desperta a imaginação e a
memória; porém mais do isso, durante os jogos e as brincadeiras, o professor pode
criar situações educativas”. Assim o docente deve ter uma nova visão com relação
às dinâmicas neste processo, Pois é possível quebrar paradigmas retrógrados, que
classifica o lúdico como mero passatempo, que os professores tenham plena
consciência de que o ensinar precisa atender a perspectiva dos alunos no mundo
globalizado e contemporâneo, como também a faixa etária de cada criança.
O interesse por esta temática surge a partir das vivências com alunos ao
longe da profissão e experiências com a educação infantil e ensino fundamental I,
estudantes estes que são oriundos de múltiplos contextos sociais e foco na
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formação do professor, com o intuito de qualifica-se, para atender a especificidade e
diversidade culturais trazidas pelos estudantes, possibilitando a superação dos
desafios que estão embutidas nas práticas pedagógicas.
A interação das crianças através da ludicidade desenvolve o bem-estar e o
prazer de esta na escola, envolvidos no processo de construção de novos saberes e
de valores significativos, pois o trabalho realizado com base na realidade dos
estudantes tem sua singularidade para o desenvolvimento da autonomia e a
cooperação do sujeito como protagonista das suas ações.
Ao interagir, as crianças apropriam-se do mundo que as cerca, mas são
modificadas por ele assim como nele imprimem sua marca. Têm algo a
dizer e as interações com os adultos devem privilegiar sua escuta, atenta e
respeitosamente, ( VILLAR A. et al 2016).

De acordo com o autor a interação da criança com os jogos e brincadeiras, é
uma forma de perceber suas atitudes, que são reflexos da realidade. Diante dos
instrumentos lúdicos presente em sala de aula desenvolve a aprendizagem de forma
agradável e eficaz. A relação por meios de brinquedos proporcionam mudanças no
cognitivo e no comportamento dos alunos, assim facilita aquisição de novos
conhecimentos. Mediante deste contexto, que a ludicidade trás, faz-se necessário
atenção por parte da docência.
Atualmente houve grande redução por parte das famílias em brincar com os
filhos, na maioria isso acontece devido o aumento de carga horária no emprego e
outro pela falta de conhecimento. Portanto o que se vê é cada vez mais um número
maior de escolinhas de esportes, escolas de línguas, de computação, de danças,
entre outras. Não há mais como ausentar o lúdico do processo pedagógico, pois o
mesmo é visto como uma ferramenta motivadora da aprendizagem. Ao se separar
as crianças do ambiente lúdico estão automaticamente ignorando seus próprios
conhecimentos, pois quando a criança entra na escola ela já possui muitas
experiências que lhes foram proporcionadas através das brincadeiras e dos jogos,
por conseguinte são frutos do seu imaginário, que através do contato com o lúdico
surge as expressões livre (BARBOSA, 2016).
O trabalho sobre a ludicidade inserido na prática do docente tem por objetivo
investigar como as atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento da
aprendizagem, subsidiando o seu trabalho de forma criativa e inovadora e, é neste
processo que de fato ocorro troca de saberes. As utilizações das atividades lúdicas
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desenvolvem nas crianças várias habilidades (atenção, memorização, imaginação,
participação, autonomia, criatividade).
É diante dos desafios educacionais, que existe uma cobrança maior no fazer
pedagógico do professor, na criação de meios atrativos, que venham favorecer a
aprendizagem das crianças, pois, é diante do problema que o educador precisar ter
autonomia para solucionar as dificuldades apresentadas pelos educandos. É
fundamental questionarmos. Será que os professores estão preparados, para utilizar
o lúdico em suas práticas cotidiano, que possam conter no campo técnico
brincadeiras e jogos para proporcionar aos alunos um aprender de forma mais eficaz
e inovadora?
É neste contexto temático que se faz pensar que o ensinar vai além dos
conteúdos propostos, ensinar é mediar conhecimento é criar possibilidades
norteadoras que facilite a compreensão dos objetos em estudo, vivenciando a
realidade e buscar métodos inovadores que desperte a curiosidade e a criatividade
dos alunos. Freire, (1996) o professor deve ser qualificado em respeito aos
educandos, o educador não deve se omitir do contexto coesivo da realidade de cada
aluno na sua prática, que a mesma faça tenha sentido.
Todas as atividades em que as crianças necessitam de atenção e
concentração

ao

participarem

dos

jogos

e

brincadeiras

auxiliam

no

amadurecimento cognitivo, conseguintemente o Lúdico também pode servir de
estímulo para o desenvolvimento da criança. A ludicidade é de extrema importância
para o desenvolvimento mental e social da criança. Através de atividades lúdicas a
criança é livre para criar o seu mundo simbólico e é estimulada à fantasia e a
imaginação. Para Vygotsky (1984) o brinquedo cria na criança uma nova forma de
desejos a um eu fictício [...], por essa razão, a metodologia lúdica proporciona prazer,
alegria e entretenimento à criança no momento do aprendizado.
É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva
que depende de motivações internas. Para uma criança muito
pequena os objetos têm força motivadora, determinando o curso de
sua ação, já na situação de brinquedo os objetos perdem essa força
motivadora e a criança, quando vê o objeto, consegue agir de forma
diferente em relação ao que vê, pois ocorre uma diferenciação entre
os campos do significado e da visão, e o pensamento que antes era
determinado pelos objetos do exterior, passa a ser determinado pelas
ideias (VYGOTSKY, 1998).

O lúdico presente na prática do docente é fundamental para que a sala de
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aula ofereça um bom desempenho no processo do ensino e aprendizagem, respeita
a faixa etária dos estudantes. É através dos jogos e brincadeiras que os alunos
desenvolvem suas habilidades cognitivas e motoras, proporcionando ao professor a
observação do desenvolvimento da criança por meio da sua liberdade para criar e
imaginar diversas situações. Logicamente ao mesmo tempo em que construímos
alguma coisa, estamos tendo pleno conhecimento de como ela funciona. Essa
temática se aplica a utilização da ludicidade em sala de aula, ao mesmo tempo em
que a criança brinca e se diverte, ela está criando vínculos afetivos, aprendendo a
repartir, conviver, resolver problemas, refletir sobre situações e criar novas
estratégias dentro de sua brincadeira.
Este artigo foi permeado por diversas leituras bibliográfiacas baseadas nas
teorias dos autores: Freire(1997), Vygotsky(1998), Villar et al. (2016), Barbosa(
2016), e documentos oficiais como LDB ( Lei de Diretrizes e Bases), BNCC ( Base
Nacional Comum Curricular – 2018), que fundamentou e serviu de instrumnetos de
análise do primeiro capítulo deste artigo.
Este artigo perpassa por uma metodologia qualitativa proporciona a produção
de resultados sem rigor estatísticos numéricos. O processo qualitativo permite-nos
descrever a complexidade de determinado problema, analisando comportamentos,
emoções, sentimentos, e possíveis experiências vivenciadas pelos individuos. Ainda
possibilita ampliar o universo a ser pesquisado e compreender o seu funcionamneto,
possibilitando a quantificação dos dados, dessa forma opta-se pela pesquisa
qualitativa como um meio de atender a natureza de um fenômeno social e estudá-lo.
A estrutura deste artigo constará com dois capítulos, o primeiro capítulos
abordará “ O lúdico no âmbito de sala de aula” e o segundo capítulo mostrará, “o
desenvolvimento da aprendizagem por meio da ludicidade. Dessa forma atenderá
todas as perspectivas do tema abordado.

1. O LÚDICO NO ÂMBITO DE SALA DE AULA
No Brasil a história da educação é atrelada à formação docente, que tem
inflências Europeias e Americanas ao longo de sua construção, nos dias atuais são
diversos os reflexos históricos sobre a qualificação do profissional da educação, que
começa ganhar forma a partir da metade do século XIX, com a educação infantil,
permitindo a concepção, a adaptação e a popularização dos jogos no processo de
ensino aprendizagem. Barbosa (2016) averigua-se que a ludicidade sempre esteve
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presente em toda construção da história e desenvolvimento do povo, ou seja, desde
dos povos primitivos, que fazia várias atividades por necessidade de sobrevivência.
A ludicidade é uma forma criativa e dadática, que subsídia o trabalho do
educador de maneira prazerosa, favorecendo um aprendizado significativo. Portanto
é diante deste contexto que o professor tem o papel importante de orientar os
saberes dos alunos, pois o educador é o gestor fundamental deste processo de
aprendizagem, é diante desta construção que ele deve motivar e influênciar em
todos os aspectos, propondo uma reflexão crítica, mostrando o aluno que ele é
capaz de criar seus proprios conceitos.
Sendo o professor o mediador e motivador da aprendizagem,
estimula o interesse da criança e cria condições favoráveis à
construção de novas descobertas. Só assim será capaz de
desenvolver habilidades do pensamento como a imaginação, a
interpretação, a tomada de decições e a criatividade. (BARBOSA,
2016,).

Segundo autora o professor é o mediador direto do processo do ensino
aprendizagem. O lúdico leva o gosto da crianças pelas atividades oferecidas. Cabe
ao professor em sua formação adiquirir saberes necessários e conhecimentos,que
posteriormente faça parte de sua prática. A reflexão no sentido de suas ações
pedagógicas, quando mais se assume, mais capacidade de mudar é possível.
Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de
um lado, do exercício da criticidade que implica a promoçaõ da
curiosidade ingênua... e do outro, sem o reconhecimento do valor
das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou
adivinhação. ( FREIRE,1996).

Segundo o autor, a formação do professor é complexa, pois deve ser
construida de conhecimento, criatividade e habilidades, como também ser humano
promovido de afeto, ser sensível as emoções. É o bom senso do educador que vai
nortea-lo toda sua postura quanto agente construtor e transformador de cidadãos
críticos, o bom senso faz enchergar a forma correta, uma situação ou uma atitude de
um indivíduo que faz coisas erradas ser compreendido.
Freire(1996) o oficio de ser educador é pensar no aluno com respeito e
dignidade, faz com que o professor perceba se a sua prática é satisfatória ou
condizente com o nível de aprendizagem dos educandos, é a partir desta atuação
que o educador exige de si uma reflexão crítica sobre sua prática, avaliando-se. É
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com base na avaliação que é revelado as habilidades e competências que são
indispensáveis na prática do educador.

2. O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM POR MEIO DA LUDICIDADE

A ludicidade tem por definição a forma de desenvolver a criatividade, os
conhecimentos atráves de jogos, músicas e danças, ensinar e aprender se
divertindo. Ao discutir sobre a ludicidade não pode deixar a formação do educador,
que é peça fundamental nesta construção de forma inovadora, recorrente na
educação infantil, não seria interessante tirar o lúdico do contexto dos alunos.
AntônioVillar(2016)

opondo-se

ao

modelo

de

educação

tradicional

que

impossibilitava a criança brincar. Logo surgiram as controvérsias e oposição a esta
forma de educar, principalmente por parte dos que defendem a rígida metodologia
tradicional disciplinadora herdada dos tempos imperiais.
Faz-se uso do lúdico para quebrar os paradigmas tradicionais, pois o
aprendizado construído a partir da ludicidade, torna-se significativo, onde a mesma
tem uma contribuição no desenvolvimento das dimensões cognitivas, sociais,
afetivas e motoras, desta forma acontecerá uma aprendizagem significativa.
A partir dos estudos de Vygotsky( 1896-1934), dentro de sua teoria sóciohistórico-cultural será possível compreender o papel do lúdico no desenvolvimento
potencial infantil, apartir do apredizado da natureza social sob sua perspectiva.
A criança tem a capacidade de criar um mundo ilusório, onde os
desejos errealozáveis podem ser realizado. Essa mundo é que chama
de bincadeira. Para ele, a imaginação é uma atividade consciente que
não está presente na criança muito pequena. Com todas as funções
da consciência, surge originalmente a ação. (VYGOTSKY,1998).

Na ótica do autor, o lúdico é uma atividade que terá valor educacional
intrínseco, mas, além desse valor, que lhe é inerente, ela tem sido utilizada como
recurso pedagógico. É notório que a escola deve promover o ensino e a
aprendizagem, incentivando seus profissionais a adotarem atividades lúdicas em
sua prática, criando um ambiente alfabetizador para favorecer o processo de
aquisição de autonomia dos discentes.
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3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para realização da pesquisa que resultou na
elaboração deste artigo foi de cunho qualitativo, acrescida de revisões bibliográficas
que fundamentam o tema abordado.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

Ivestigar a relevância da ludicidade na prática Pedagógica, no processo de
inovar, configura-se um grande caminho de valorização da realidade dos alunos
send o vivênciado no âmbito escolar. compreendendo que para exercer a profissão
de professor é necessário a busca por aperfeiçoamento. O lúdico na prática
pedagógica tem a emcubência de construir o senso crítico, apropriação do mundo
literário, desenvolvimento cognitivo, assim o maior propósito do docente é de
atender os alunos que são oriundos de multiplos contextos. Este artigo embasou-se
em vários teóricos, porém iremos destacar apenas os quatros principais teóricos.
Barbosa (2016)

O lúdico presente nas atividades rotineira do professor no

processo da aprendizagem, não pode acontecer de forma isolada da realidade dos
estudantes. Assim a interação da criança com diversos jogos e brincadeiras,
desenvolverá a capacidade cognitiva da aprendizagem. É nas expressões naturais
dos alunos da

educação infantil, demonstradas em sala de aula, é de grande

notoriedade os reflexos de seus costumes e cultura.
Fernando Becker (2012) O docente exerce sua prática em sala de aula,
conforme o que foi assimilado na sua formação, assim a forma de ensinar são
reflexos da epistemologia do professor, numa dinâmica entre o conhecimento e a
prática, ambos se unem numa inter-relação em prol da formação de um sujeito
autêntico capaz de resolver e atuar na sociedade.
Antônio Villar (2016) a ludicidade exerce um poder transfordor no cognitivo da
criança, assim os jogos e brincadeiras devem fazer para do ensinar. O professor que
tem um olhar diferenciado ver o lúdico como porta para o sujeito construir seu
protagonismo, ser autônomo, ser crítico e habilidoso.
Vygotsky (1998) O lúdico presente no cotidiano da criança, através dos jogos
e brincadeiras ou manipulação de objetos, essa maneira de se relacionar, o
sujeito/objeto tem um poder significativo do desenvolvimento cognitico da criança.
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Que posteriormente reflete no desenvolvimento da aprendizagem.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas pesquisas bibliograficas, com embasamento nos teóricos que
foram estudados, é notório que os docentes precisam quebrar paradigmas
epistemológicos que foram adiquiridos ao longe de sua formação. Assim a
implementação do lúdico no cotidiano é visto como um processo inovador da praxis
educativa, que se resulta no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. A busca
constante por aperfeiçoamento é encontrada em cursos de formação continuada
entre outros, deve ser um ponto de partida para superar as barreiras empostas pelas
concepções empíricas do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a realização deste artigo, assumimos o desafio de trazer a questão
sobre a Importância da ludicidade no processo do Ensino Aprendizagem, onde o
lúdico tem sua função primordial na formação do aluno, desenvolvendo o cognitivo e
despertando a criatividade, como também assume o compromisso de nortear a
prática pedagógica, valorizando o cotidiano do educando e resgatando os valores
sociais, sendo comprovado por alguns autores, Paulo Freire e Vygotsky, que
propuseram as fundamentações do presente artigo.
Considera-se que toda criança possui a necessidade de descobrir o mundo
por meio da brincadeira, dos jogos e das atividades de liberdade que proporcionam
prazer a elas, pois se sentem livres quando podem usar sua imaginação simbólica,
expressar suas fantasias, emoções, desejos e experiências, é por meio destes
instrumentos que elas entram em contato e assimilam o real do imaginário,
realizando um contato com o meio social.
Conclui-se que a ludicidade é relevante na educação infantil por proporcionar
momentos de socialização entre as crianças, pois se relacionam com o meio social e
cultural, a partir dos jogos e das brincadeiras eles se apropriam das regras sociais,
se relacionam com instrumentos e signos que medeiam à aprendizagem para o seu
desenvolvimento. A ludicidade permite que a criança tenha voz na escolha das
atividades que deseja fazer, tornando-a mais prazerosa e significativa, porém na
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escola cabe ao professor acompanha-las e motiva-las.
Os professores devem valorizar o brincar na Educação Infantil, pois é por
meio dele que as crianças vão internalizar diversas situações presentes no meio em
que estão inseridas. Muitas vezes o professor (a) não tem facilidade em desenvolver
um conteúdo com as crianças, não se sente motivado, portanto se repensar na sua
forma de ensinar ele irá perceber que necessitará de atividades que vão além do
papel, que o educador procure se especializar e inovar suas práticas.
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Capítulo 6

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR:
RELEVÂNCIA DAS NOVAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR DOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Margarete Gomes Coelho
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NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR DOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Margarete Gomes Coelho
Mestra em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas
(2019), especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade de
Educação Montenegro (2010), graduada em Pedagogia pela Universidade Norte do
Paraná (2008). Atualmente é coordenadora pedagógica da Prefeitura Municipal de
Petrolina.

INTRODUÇÃO

Para tanto essa investigação tem como ponto de questão saber qual a
relação entre o discurso e as Práticas Pedagógicas no que se refere ao processo de
Avaliação no Contexto Escolar dos Professores nos anos iniciais do Ensino
Fundamental , numa Escola Municipal de Petrolina-PE.
A discussão sobre a avaliação escolar está diretamente vinculada ao
processo de ensino e aprendizagem, ou seja, à prática pedagógica do professor.
Porém, muitos educadores percebem o processo em questão de modo dicotomizado:
o professor ensina e o aluno aprende.
No entanto, a avaliação deve ter como objetivo a qualidade da prática
pedagógica do professor. Pois, avaliar é uma prática pedagógica complexa que tanto
professores quanto alunos encontram como um desafio difícil.
A mesma é condição necessária para a construção da aprendizagem bemsucedida do aluno e não para classificar ou discriminar, mas um parâmetro para a
práxis educativa.
A concepção de avaliação no processo ensino aprendizagem tem sido ao
longo do tempo discussão de educadores e objeto de estudo de vários teóricos, que
trabalham a relevância dessa temática tais como: Hoffmann (2003), Luckesi, (2002),
Haydt (2000)e Perrenoud (1999), dado ao seu papel proeminente na educação, no
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entanto, ainda continua sendo um dos grandes entraves na educação.
Para Hoffmann (2005), a avaliação tem como pressuposto apresentar ao
professor oportunidade de verificar, continuamente, se as atividades, métodos,
procedimentos, recursos e técnica que eles utilizam e se estão possibilitando ao
aluno alcance dos objetivos propostos.
Nesta linha Luckesi, (2002 p. 28), aponta que “avaliação não se dá nem se
dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo
e de educação traduzido numa prática pedagógica”.
Percebemos que os professores sempre procuram discutir sobre avaliação,
por se constituir como um desafio no processo educativo procura novos caminhos.
Que sejam diferentes em relação aos processos realizados no passado.
Celestino (2012), afirma que: o método de avaliação mais utilizado é
o sistema de provas, sistema pelo qual os alunos, em sua maioria, se sentem
ameaçados de reprovação.
Nas palavras de Celestino, percebe-se no momento contemporâneo que há
educadores que entendem, ainda hoje, avaliar o aluno significa aplicar provas,
registrar notas, entre outros procedimentos.
Luckesi (2002), a avaliação tanto no geral, quanto no específico da
aprendizagem, não possui finalidade em si; ela subsidia um curso de ação que visa
construir um resultado previamente definido.
Segundo Martinez Vergara (2017), o professor é um profissional pensativo
que analisa suas próprias práticas, resolve problemas e inventa estratégias, em um
processo metacognitivo que exige que ele identifique seus conhecimentos e
habilidades ao se comunicar com seus alunos; ele é capaz de gerenciar as
condições de aprendizagem e interagir através do tratamento de informações para
fazer sentido na sala de aula. Nessa perspectiva, o professor profissional se
transforma no evento pedagógico para estabelecer trocas pedagógicas e sócioafetivas, a fim de criar situações de aprendizagem que promovam o conhecimento
em seus alunos e, por sua vez, influenciem a estruturação vinculando a função de
ensino na transposição de conteúdo (Altet, 2005, pp. 38-40, apud Martínez Vergara,
2017).
Os novos desafios do mundo contemporâneo exigem inovações didático
pedagógicas que possam contribuir para que a escola cumpra com seus objetivos
de ensino e aprendizagem proporcionando um espaço repleto de possibilidades.
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Sendo a avaliação uma das etapas da atividade escolar, é necessário que
esteja sintonizada com a finalidade do processo ensino e aprendizagem e como
possibilidade de perceber nos sujeitos escolares suas fragilidades, seus avanços e
desta

forma,

mediar

o

processo

de

apropriação

do

conhecimento

e

consequentemente, com a função social da escola que é a de promover o acesso
aos conhecimentos socialmente produzidos pela humanidade a fim de possibilitar ao
aluno condições de emancipação humana.
Deste modo, a educação ofertada pela instituição escolar deve possibilitar o
processo dialético de trabalho pedagógico para formar alunos autônomos em sua
aprendizagem e em seu desenvolvimento humano, produtores de conhecimento
crítico e significativo, conscientes e compromissados com a melhoria do seu meio
social.
O trabalho pedagógico dentro da pedagogia Histórico-crítica tem como ponto
de partida a prática social inicial do conteúdo, onde o aluno é mobilizado a fazer a
primeira leitura da realidade, ou seja, um contato inicial com o tema a ser estudado,
devendo perceber alguma relação entre o conteúdo e seu cotidiano, das suas
relações sociais, cabendo ao professor respeitar os diferentes níveis de
conhecimento que o aluno traz consigo a escola, ou seja, seu saber anterior
considerado no momento de diagnóstico.
A relevância do estudo parte do interesse em conhecer e avaliar o trabalho
educacional em uma Instituição Pública. Partiu de vivências próprias, enquanto
professora, que diariamente e anualmente vivencio situações rotineiras nos
trabalhos realizados em sala de aula, com poucos recursos materiais que
favorecessem o aprendizado do aluno.
A avaliação é parte integrante do processo ensino-aprendizagem-avaliação,
sendo uma ferramenta importante de ação do educador em sala de aula. Tem sido
pesquisada e estudada por vários autores que têm demonstrado que seu papel vai
muito além de quantificar resultados e informar ao educador sobre a aprendizagem
do aluno ao final de um período. Muito mais do que isto, ela pode guiar o processo
ensino-aprendizagem, pode ser utilizada como elemento de tomada de consciência
por parte do aluno a respeito de seu próprio processo, pode reorientar a ação do
educador, pode efetivamente contribuir para a transformação da ação do educador
de uma postura de transmissão de conteúdos e informações, para uma ação
mediadora da construção do conhecimento, capaz de valorizar as interações sociais
79

DISCURSOS E PRÁTICAS DOCENTES: REFLEXÃO E AÇÃO EDUCATIVA

e os processos. Afinal a ação do educador deve ser aquela que privilegia ao aluno
seu direito de aprender, de manejar o conhecimento, de saber pensar, de aprender a
aprender, através da manutenção de um diálogo investigador.
A avaliação da aprendizagem que segundo Luckesi (2011, p. 150) tem por
objetivo investigar o desenvolvimento do aluno e "se necessário intervir no processo
da aprendizagem, tendo como suporte o ensino, na perspectiva de construir os
resultados desejados” (LUCKESI, 2011, p. 150, grifo do autor), o que possibilita ao
aluno a oportunidade de ter feedback que o ajude durante todo processo de
aprendizagem.
A avaliação deve ser contínua para que se possa investigar todo o processo
de construção do conhecimento, realizando investimentos para que o resultado seja
satisfatório, portanto, a avaliação da aprendizagem é um componente indissociável
do processo constituído pelo ensino e pela aprendizagem.
Discutir a formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental,
enquanto possibilidade de construção de saberes necessários à prática pedagógica
é uma tarefa complexa que exige dedicação, já que há problemas que são
intrínsecos às questões epistemológicas, sociais e culturais relacionadas às políticas
públicas direcionadas à educação, tendo em vista, a vivência de teoria e prática, as
concepções de sociedade, homem e as técnicas disponibilizadas pelas instituições
nos cursos de formação.
A prática pedagógica supõe envolvimento profissional, implica trabalhar com
colegas, desenvolver-se profissionalmente numa perspectiva de trabalho coletivo e
ainda que, individualmente, cada profissional seja responsável por suas ações. A
identidade docente depende do despertar de uma nova cultura profissional entre os
pedagogos, bem como de ação política mais efetiva, são preocupações que se
fazem presentes nas ações da formação e da prática pedagógica dos professores
que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
O repensar da prática pedagógica dos anos iniciais se constitui em um
exercício de reflexão sobre a própria prática, o que favorece na construção do saber
fazer pedagógico. A formação inicial, enquanto possibilidade de construção e
assimilação de saberes docente é uma tarefa complexa que exige dedicação, visto
que os problemas são intrínsecos às questões epistemológicas, sociais e culturais
relacionadas às políticas públicas educacionais.
A reflexão crítica sobre a prática se constitui em uma condição sinequa non
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para que os cursos de formação inicial possam preparar o pedagogo com saberes
significativos, articulando teoria e prática, visto às exigências impostas pelo contexto
social e a realidade da sala de aula.
Pergunta principal: Qual a relação entre o discurso e a relevância das novas
Práticas Pedagógicas dos Professores no que se refere o processo de Avaliação e a
concepção dos Alunos, a cerca destes fundamentos no Ensino Fundamental l, em
uma Instituição no Município de Petrolina –PE?
O objetivo geralfoi: Analisar a relação entre o discurso e a relevância das
novas e as Práticas Pedagógicas no que se refere ao processo de Avaliação dos
Professores, e a concepção dos Alunos, a cerca destes fundamentos no Ensino
Fundamental l em uma Instituição no Município de Petrolina –PE.
Os objetivos específicos foram: Identificar como se dá a relação entre a
Prática Pedagógica da avaliação pelos professores;Averiguar o que pensam os
Professores e Alunos dos anos inicias do Ensino Fundamental sobre as práticas
pedagógicas adotadas;Verificar as concepções de avaliação que permeiam em sala
de aula;Descrever o processo de avaliação utilizado pelos os Professores se está
em sintonia com o sistema Nacional de Avaliação;Conferir as ações tomadas pela
escola após a divulgação dos resultados do Sistema de Avaliação Externa.
Quanto a justificativa, a razão maior de pesquisar as práticas pedagógicas
no contexto escolar é a de estudar mais, quais as concepções que esses
professores adotados nos anos iniciais dos anos iniciais do Ensino Fundamental da
Rede Municipal de Petrolina-PE, e quais as que consideram mais adequados para a
valorização no processo ensino e aprendizagem na sala de aula.
O docente não deve usar uma prática pedagógica isoladamente, mas se
apropriar de todas para saber qual será a mais eficaz, para lidar com cada situação
e para uma melhor qualidade de atuação em sala de aula.
Sabe-se que as dificuldades enfrentadas pelos professores sejam inúmeras
faz se necessário que haja uma formação continuada, que possa contemplar a
práxis, a relação entre a teoria e prática vivenciando a realidade em que está
inserida, no intuito de buscar desenvolver seu trabalho e para que contribua de
forma significativa na aprendizagem dos seus alunos.

1. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
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1.1 Conceito e características
As práticas avaliativas podem tanto estimular, promover, gerar crescimentos e
avanços, levando o aluno ao sucesso, como também podem desestimular, frustrar,
impedir o progresso, conduzindo-o ao fracasso. Ou seja, a avaliação poderá
melhorar a aprendizagem ou simplesmente produzir resultados ou respostas sem
sentido.
Refletir sobre essa prática pedagógica nas escolas continua sendo de suma
importância para melhorar a qualidade da educação. A avaliação continua sendo
vista por muitos docentes como uma forma eficiente de controlar comportamentos e
atitudes dos alunos, pois segundo Luckesi (2005) na pedagogia comeniana o medo
é uma ferramenta para manter a atenção dos alunos. Apesar de ser um assunto
bastante polêmico a avaliação da aprendizagem não tem acontecido de maneira
coerente. Não se leva em conta o que se ensinou.
Referendando Luckesi (2005, p.150) avaliação é um instrumento que auxilia o
professor verificar os resultados que estão sendo obtidos, assim como fundamentar
as decisões que devem ser tomadas para que os resultados sejam construídos.
A prática docente, é o lugar onde se produzem saberes adquiridos pela
reflexão prática, por meio das atividades cotidianas de ensino do professor na escola,
sejam elas experienciadas coletivamente, entre os próprios professores, ou
individualmente, quando se refere ao trabalho de cada professor. Sendo as práticas
pedagógicas, campo de mobilização de saberes e de produção de conhecimento,
elas podem ser consideradas formativas, visto que o professor se forma ao construir
e reelaborar seus saberes.
A tarefa do educador, em ensinar não é fácil, e cabe ao mesmo usar métodos
que possibilite aos alunos um melhor entendimento do conteúdo, para que possam
entender e de fato acontecer aprendizagem, o professor precisa saber que está
trabalhando com seres humanos, pois é uma satisfação que levamos para toda a
vida, sendo assim o ato de ensinar é o alicerce que proporcionamos aos alunos, e
isso não tem preço.
Não podemos entender a prática pedagógica dos professores, sem falar de
Didática, visto que o seu compromisso é com a qualidade do ensino. Considerada
como um dos principais fundamentos do trabalho docente, o ensinar e o aprender,
impõem-se como uma necessidade de compreender seus fundamentos teóricos
para o desenvolvimento da prática pedagógica. Na verdade, um dos grandes
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desafios da Didática é fazer a articulação entre o ensino e a aprendizagem, tendo
em vista que nem sempre quem domina conhecimentos sabe fazer uma
transposição didática diante de uma aprendizagem.
A especialidade da Didática é tornar compreensível para o aluno àquilo que o
professor pretende explicar, pois seu objeto é o ensino.
O processo de avaliação, na realidade, é indispensável na prática pedagógica.
Se os educadores a utilizam adequadamente tornar-se-á um dos recursos mais
importante no processo ensino-aprendizagem por possibilitar ao professor reformular,
prosseguir ou até mesmo cancelar seu planejamento e consequentemente
transformar sua prática pedagógica (DIAS, 2015, p.100).
O professor que se deixa nortear pela pedagogia de exames, utiliza da
avaliação como uma arma contra os alunos e não poupa ameaças no período que
antecede as ditas provas. Essas ameaças desencadeiam a utilização por parte dos
professores das provas como um fator negativo de motivação, uma vez que
pretende que os alunos estudem por puro medo, certamente um aluno motivado
pelo pavor não terá prazer algum em estar na escola, o que acaba por tornar as
salas de aula e as avaliações da aprendizagem insuportáveis, sem contar que sem
motivação a aprendizagem se torna quase impossível. (LUCKESI 2003).
Atualmente, é comum os professores questionarem a respeito de como
podem e devem desenvolver suas práticas pedagógicas de modo efetivo, para
garantir uma educação de qualidade que realmente atenda a todos os seus alunos.
Refletir sobre essa prática pedagógica nas escolas continua sendo de suma
importância para melhorar a qualidade da educação. Cabe anteriormente
referenciarmos o que é prática pedagógica e os processos que a compreendem.
A avaliação continua sendo vista por muitos docentes como uma forma
eficiente de controlar comportamentos e atitudes dos alunos, pois segundo Luckesi
(2005) na pedagogia comeniana o medo é uma ferramenta para manter a atenção
dos alunos. Apesar de ser um assunto bastante polêmico a avaliação da
aprendizagem não tem acontecido de maneira coerente.
As

pedagogias

contemporâneas

valorizam

uma

metodologia

mais

participativa onde a avaliação é concebida como experiência de vivência. Na relação
dialética, presente na avaliação, o aluno confronta-se com o objeto do conhecimento
que o levará a participação ativa, valorizando o fazer e refletir, sem medo de errar
porque o erro, no processo ensino-aprendizagem, assume o caráter mediador.
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Assim, tanto o aluno como o professor podem rever sua trajetória para compreender
e agir sobre o conhecimento e a avaliação não se reduz a apenas atribuir notas.

1.2 Técnicas e métodos de ensino

Quando se fala em avaliação o mais comum é a associação desta com os
instrumentos avaliativos usados pelos professores, é a prova, seminários, exames,
trabalhos, entre outros. É preciso que os professores deixem um pouco de lado a
nota e comecem a se preocupar com seus alunos como pessoas históricas e
culturais, desenvolvendo uma prática avaliativa preocupada não em quantificar, mas
em qualificar, no sentido de promover e não excluir. Desta forma, os instrumentos
avaliativos devem ser elaborados considerando as diversidades dos alunos em sala
de aula, buscando através destes, compreender o processo de aprendizagem em
que se encontram. Os erros e acertos devem ser entendidos tanto pelo professor
quanto pelo aluno, como um momento do ato de aprender. E como avaliar outros
conhecimentos importantes nesta fase?
Mesmo sendo a avaliação um assunto que sempre preocupou, foi a partir do
final do século XX e início do século XXI, que se foi voltada os olhares de forma
mais aprofundada para as consequências das práticas da avaliação para os alunos,
tendo como vista as diferentes formas de utilizar os resultados para consolidar a
aprendizagem. As avaliações precisam estar ligadas as funções formativas e
diagnostica que busque acompanhar o processo, para obter os resultados desejados,
uma vez que a avaliação lhe proporciona a oportunidade de investigar a qualidade
do que estamos ensinando, ou seja, o objeto de estudo, e sendo assim retrata a
nossa qualidade.
Pensando assim, a avaliação precisa ser construtiva onde tenha como meta
subsidiar o aluno no seu crescimento, porque sabemos que os mesmos não é um
ser pronto e acabado mais esta diariamente em desenvolvimento.
No ensino fundamental não se diversifica muito os instrumentos avaliativos,
os mais usados são as provas escritas, trabalhos, pesquisas, observações e
pareceres descritivos.
Nas séries iniciais do ensino fundamental são utilizadas, muitas vezes,
apenas na 3ª e 4ª séries, e comumente sendo atribuídas notas altas para um
instrumento avaliativo apenas, que servirá simplesmente como uma verificação de
84

DISCURSOS E PRÁTICAS DOCENTES: REFLEXÃO E AÇÃO EDUCATIVA

conhecimentos.
Referendando Luckesi (2005, p.150) avaliação é um instrumento que auxilia o
professor verificar os resultados que estão sendo obtidos, assim como fundamentar
as decisões que devem ser tomadas para que os resultados sejam construídos.
Quando isso não acontece, ou seja, quando a avaliação é executada fora do
processo de ensino e com objetivo exclusivamente de atribuição de notas e
conceitos,

pode-se

dizer

que

os

alunos

inseridos

neste

contexto

muito

provavelmente podem acabar fracassados no âmbito escolar. Se a avaliação não for
diagnóstica ela não terá como objetivos a aprendizagem e o desenvolvimento do
aluno e nem o auxiliando em seu crescimento.
Para Haydt (1994, p.69) “testagem é uma técnica de avaliação que utiliza
instrumentos chamados testes”. O teste é um conjunto de tarefas apresentadas a
todos os membros de um grupo onde são utilizados procedimentos uniformes de
aplicação e correção.
Além das provas escritas, temos também outras formas avaliativas, como os
trabalhos, que podem ser individuais, ou em grupo, em sala ou em casa, o que,
muitas vezes, consiste apenas em cópias de textos, ou em sala com orientação e
mediação do professor.
Os trabalhos realizados em sala, em grupos mediados pelo professor
possibilitam a este ter uma visão de geral das dificuldades apresentadas por seus
alunos, muitas vezes até no problema, de algumas crianças em trabalharem em
grupos.
Como sabemos os instrumentos avaliativos são diversos, cabe ao professor,
conhecer sua turma e avaliar, tendo objetivos claros e definidos, visando à qualidade
da aprendizagem e não a quantidade. O importante é que o professor conheça bem
seus alunos, sendo mediador no processo de construção do conhecimentoescolar.
O sistema acaba selecionando os alunos quantitativamente, não verificam a
qualidade do que foi aprendido, apenas quantificam o quanto aprenderam.
A verdade é que tal sistema classificatório é tremendamente vago no
sentido de apontar as falhas do processo. Não aponta as reais
dificuldades dos alunos e dos professores. Não sugere qualquer
encaminhamento, porque discrimina e seleciona antes de tudo. Apenas
reforça a manutenção de uma escola para poucos (HOFFMAN 2003,
p.22).

Portanto as avaliações devem estar em consonância com as funções formativas
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e diagnostica, entretanto buscando acompanhar o processo ensino aprendizagem.
A avaliação da aprendizagem, apesar de ser bastante debatida ainda é
problemática em nossas escolas. Portanto, a avaliação também é algo que deve ser
avaliado, ou seja, avaliar o que está sendo feito em detrimento do que já foi feito, o
que poderá e o que não poderá ser feito. Essa análise permite verificar com melhor
eficácia o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.

1.3 Teorias das práticas pedagógicas sóciointeracionismo; construtivismo

Devido às várias mudanças sócio-políticas e econômico-culturais ocorridas
vivemos um momento peculiar de transformações. Para melhor entender o que é ser
professor nesse contexto é necessário caracterizar o século XXI refletindo sobre as
influências das mudanças sociais na prática pedagógica do professor e o que se
espera dela.
Atualmente, muito se defende a necessidade de formar professores que
reflitam sobre sua prática, no intuito de modificá-la, melhorando-a não só em
benefício do professor, mas de todos que compõem a comunidade escolar.
Segundo Alarcão, os professores desempenham um importante papel na
produção e estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem, de uma
forma situada, na e sobre a interação que se gera entre o conhecimento científico
[...] e a sua aquisição pelo aluno, refletem na e sobre a interação entre a pessoa do
professor e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a sociedade em geral.
Desta forma, têm um papel ativo na O fazer pedagógico do professor deve ser
questionado à medida que não consegue relacionar fatos passados ao momento
presente, ou mesmo quando utiliza se de práticas mecânicas como o uso exclusivo
do livro didático. O trabalho do professor está sempre embasado por um método de
ensino, no qual se firmam suas práticas pedagógicas. O método tradicional está
imprescindivelmente atrelado ao ensino nas escolas públicas em nosso país, isso
mostra que a escolha do método possui grande influência no processo de ensino e
aprendizagem.
Educação e não um papel meramente técnico que se reduza à execução de normas e
receitas ou à aplicação de teorias exteriores à sua própria comunidade profissional
(2005, p. 176).

Em se tratando de trabalho docente, a prática pedagógica, que se inclui entre
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o fazer docente diário, que, na sua essência, deve estar associada diretamente ao
modelo de sociedade, imposto pelo modelo político e econômico. Nessa perspectiva,
entendo que não há prática pedagógica neutra. O que existe é um reflexo daquilo
que a sociedade imprime às instituições, dentre as quais se insere a escola. Desse
modo,

a

experiência

profissional

do

professor

encontra-se

marcada

por

acontecimentos sociais e políticos, por necessidades pessoais, por inovações
didáticas, por qualificação profissional, por tomadas de decisão, enfim, por uma série
de atitudes e de ações através das quais vai adquirindo seu delineamento.
Pensar a prática pedagógica, conforme (Perrenoud, 2000) significa pensar a
profissão a partir de autonomia e de responsabilidade conferidos ao professor,
individual ou coletivamente. Segundo o autor, a formação de professores deve ser
prático-reflexiva, capaz de auto-observação, auto avaliação e auto regulação.

2. AVALIACAO
2.1. Avaliação dos professores

A discussão sobre a avaliação escolar está diretamente vinculada ao
processo de ensino e aprendizagem, ou seja, à prática pedagógica do professor.
Porém, muitos educadores percebem o processo em questão de modo dicotomizado:
o professor ensina e o aluno aprende.
A preocupação constante dos professores em relação à avaliação acontece,
de acordo com Haydt (1988, p. 07), “[...] porque faz parte do trabalho docente
verificar e julgar o rendimento dos alunos, avaliando os resultados do ensino”.
A avaliação no contexto escolar é uma prática educativa geradora de muitos
conflitos e dificuldades, por conta da sua complexidade vista por todos os membros
da escola. Ela se torna, na maioria das vezes, um desconforto tanto para os
professores quanto para os alunos. Todavia avaliar é indispensável em qualquer
proposta de educação, é imprescindível durante o processo educativo, caso
contrário, não teria sentido o grande número de pesquisas e estudos sobre o tema.
A avaliação da aprendizagem deve ser orientada por instrumentos variados; a
coerência não pode ser esquecida, pois deve ser consistente com os objetivos e
metodologias e atividades do currículo escolar, considerando os aspectos cognitivos,
afetivos e sociais, assumindo características escritas ou orais.
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A avaliação é o instrumento que promove a aprendizagem do educando e do
educador. “O aluno ensina ao aprender e o professor aprende ao ensinar” (FREIRE,
2009). Avaliar é, acima de tudo, promover o conhecimento de mundo tanto do
discente quanto do docente, é servir de ponte entre essas duas partes para que se
realize a verdadeira aprendizagem.

2.2. Conceito de avaliação
O termo “avaliar” vem do latim e significa “dar valor.” Aprender, no entanto,
significa superar obstáculos, dificuldades e erros. Os métodos de avaliação que são
aplicados nos processos de ensino-aprendizagem influenciam diretamente nos
resultados de tais processos. É por esta razão que se pode afirmar que a avaliação
examina não somente os resultados que os alunos apresentam, mas, também aquilo
que foi ensinado e como foi ensinado. Portanto, não se deve levar em conta que a
avaliação seja um processo separado do processo de ensino-aprendizagem. O que
se observa, entretanto, é que os professores, de modo geral, ao planejarem seus
métodos didáticos costumam colocar as atividades de ensino aprendizagem
separadamente das atividades de avaliação, o que não condiz com a realidade do
aluno quer seja social ou de aprendizado.
A avaliação é um processo contínuo de pesquisa que visa interpretar os
conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista mudanças
esperadas no comportamento em função dos objetivos, a fim de que haja condições
de decidir sobre “alternativas do planejamento do trabalho, do professor e da escola
como um todo” (PILLETI, 1991, p.190).
A grande preocupação da escola, de pais e professores sempre esteve
voltada à aprovação ou reprovação, o conteúdo que o aluno assimilou não é
significativo, mais sim, o que ele não aprendeu se torna o essencial.
Sabemos que a avaliação é um assunto que por muito tempo vem sendo
discutido. Na citação supracitada percebemos que o autor acredita que a mesma
pode ser uma ferramenta de auxílio no processo ensino aprendizagem, quando
utilizado de forma correta, onde não busque apenas obter notas tornando-se um
mero instrumento classificatório e excludente.
A avaliação é, muitas vezes, um meio de classificar o bom ou o mau aluno.
Os professores deveriam conceber a avaliação como um processo contínuo de
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observações sobre o cotidiano em sala de aula e do desenvolvimento dos alunos.
(LDB 9.394/96).
O entendimento que se torna pressuposto fundamental, no presente estudo, é
de que as práticas avaliativas tenham coerência com as concepções de educação
para uma efetiva prática pedagógica escolar. Como diz Libâneo (2013), a avaliação
é considerada uma tarefa didática frequente e necessária para o trabalho do
professor, que tem como objetivo acompanhar todos os passos do processo de
aprendizagem do aluno. Por meio da avaliação, os resultados alcançados mediante
o trabalho conjunto entre professores e alunos “[...] são comparados com os
objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar o
trabalho para as correções necessárias” (Libâneo, 2013, p. 216).

2.3 Tipos de avaliação

Conforme, Haydt (1988) considera que a avaliação da aprendizagem apresenta
três funções básicas: diagnosticar, controlar e classificar.

2.3.1 A avaliação formativa

Esta avaliação apresenta função de controle, visto que ocorre durante todo o
período letivo, observando e verificando se está ocorrendo aprendizagem, se os
objetivos estão sendo alcançados.
A avaliação formativa acontece durante o processo de ensino, com a função
de re-pensar o ensino, pensar em outra proposta para o aluno aprender. Fornece
dados para aperfeiçoar o processo ensino e aprendizagem, verifica se os objetivos
foram ou não atingidos. Também não é atribuída nota. De acordo com Haydt (1988,
p. 11), “[...] a avaliação pode ser útil para orientar tanto o aluno como o professor:
fornece informações sobre o aluno para melhorar sua atuação e dá elementos ao
professor para aperfeiçoar seus procedimentos didáticos”. Nesse aspecto:
Segundo Perrenoud (1999, p.75):
A avaliação é formativa quando o professor contribui para a regulação das
aprendizagens no sentido de domínio, numa concepção particular dos objetivos, da
aprendizagem ou da intervenção didática, não esquecendo que é preciso de um
aprendiz, um professor para organizar e gerir as situações didáticas.
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Então, avaliar numa visão formativa não é apenas avaliar em um momento,
mas é uma ação que deve ser feita no dia-a-dia no âmbito escolar, diante das
atividades propostas pelo professor, onde o professor acompanhe a criança em seu
desenvolvimento, conhecendo os avanços e limites no processo de aprendizagem.

2.3.2.A avaliação diagnóstica

Nesta modalidade de avaliação, o professor constata se os alunos estão
preparados ou não para adquirir novos conhecimentos e identifica as dificuldades de
aprendizagens. Desse modo, Luckesi (2000, p. 08), ressalta que a avaliação auxilia
uma vida mais plena, “[...] desde que constata, qualifica e orienta possibilidades
novas e, certamente mais adequadas”. Diante disso: [...] a avaliação diagnóstica
será, com certeza, um instrumento fundamental para auxiliar cada educando no seu
processo de competência e crescimento para a autonomia, situação que lhe
garantirá sempre relações de reciprocidade. (LUCKESI, 2002, p. 44).

2.3.3 A avaliação somativa
E por fim avaliação somativa é o tipo de avaliação utilizada no final de um
semestre, disciplina ou curso com os propósitos de classificar e dar grau ao
estudante, avaliar seu progresso e verificar a operacionalização de um currículo ou
plano educacional. Sua característica principal é o julgamento que se realiza do
aluno, professor e currículo sob o ponto de vista da eficiência da aprendizagem ou
ensino, após o desenvolvimento deste processo.
Segundo Hoffmann (2014), a avaliação classificatória tende a considerar o
aprender como se fosse um objeto palpável, concreto. “Mas esse aprender/objeto
não revela o aluno em processo de desenvolvimento, porque para revelá-lo é
preciso entrar em relação com a pessoa aprendiz.”

2.4 A Avaliação da Aprendizagem nas Séries Iniciais

A importância da avaliação no processo de ensino e aprendizagem é
indiscutível, ela vem corroborar para uma melhor forma de ajudar os alunos nas
dificuldades e os professores na reflexão de seu trabalho.
O trabalho com as séries iniciais, principalmente no primeiro ciclo, exige do
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professor dedicação e paciência no processo de ensino e aprendizagem, pois, é o
momento onde ocorre a alfabetização, portanto a avaliação deve acontecer todos os
dias e todos os momentos de aprendizagem.
A avaliação nas séries iniciais merece uma atenção especial, os instrumentos
avaliativos devem ser escolhidos com muito cuidado, pois, a criança que acabou de
sair da educação infantil, passa por um período intenso de mudanças.

3. METODOLOGIA

3.1. Lugar da Pesquisa
A presente pesquisa será realizada em uma Escola da rede Municipal de
Petrolina-PE, com professores e Alunos que atuam no 2º ano do Ensino
Fundamental l.
AEscola Municipal Atanásio Gonzaga da Cruz Endereço: Rua E, S/N. Projeto
Senador Nilo Coelho- NM 09 está no setor Irrigado. Ela possui um total de 16
funcionários e uma equipe gestora de 4, totalizando assim 20.

3.2. Modelo e abordagem da pesquisa
O atual estudo pode ser compreendido como uma pesquisa mista: qualitativa
e quantitativaque assim possibilitará apresentarmos os em que se desenvolvem o
objeto de estudo aqui proposto.
Richardson (1985) cita a metodologia de pesquisa quantitativa se caracteriza
pela utilização de quantificação nas modalidades de coleta de informações e no
tratamento dessas informações por meio de técnicas estatísticas, desde as mais
simples às mais complexas. O método quantitativo garante a precisão dos
resultados, evita distorções de análise e interpretação e possibilita uma margem de
segurança quanto às inferências, dessa forma o levantamento desenvolvido junto
aos alunos da escola em todas as etapas do estudo o anonimato dos participantes
será mantido, por levar a entender processos em que se desenvolve o objeto de
estudo.
O método quantitativo garante a precisão dos resultados, evita distorções de
análise e interpretação e possibilita uma margem de segurança quanto às
inferências, dessa forma o levantamento desenvolvido junto aos alunos da escola.
O estudo apresentado é de caráter descritivo, utilizando como técnicas para
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construções de dados, entrevista, observações sistemática e questionário. Através
da pesquisa descritiva torna-se possível observar, registrar, analisar e correlacionar
os fatos estudados, visando evidenciar, com a máxima exatidão possível, a
freqüência de ocorrência dos fatos, sua natureza e características, bem como as
relações existentescomo outrosatos(CERVO&BERVIAN,1998).
O

estudo

é

descritivo,

pois

objetiva

apresentar

as

características

apresentadas pelos vários autores sobre a importância das práticas pedagógicas,
bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e fenômenos educativos
em sua análise.

3.3 População e amostra

A população é formada por 16 professores do ensino fundamental, com idade
variando entre 26 a mais de 45 anos, todos com nível superior, especialização, com
mais de 9 anos de experiência docente, trabalham nos turnos da manhã e tarde,
há um 01 gestor e 01Técnica – 02 coordenadores pedagógicos, 01 Secretária.
O Universo estudado compreende 87% dos professores, da Escola Municipal
Atanásio Gonzaga da Cruz, na turma do 2º ano do Ensino Fundamental l. A amostra
está composta de 08 professores.
Também foi aplicado questionário aos alunos nos meses de agosto e outubro
de 2017, totalizando 100% dos alunos, amostra está compreendida em 20 alunos
ente 07 anos a 08 anos de idade, nos meses de abril e maio de 2018.

3.4 Técnicas de Coleta de Dados

Em relação os instrumentos de coleta de investigação, é relevante,
destacarque os dados expostos nessa pesquisa encontram – se alicerçado por meio
de entrevista semiestruturada com questões abertas designadas aos Professores e
aplicação de um questionário estruturado fechado para os alunos.
O questionário aplicado que trata das questões pertinentes à metodologia e
didática usada pelos professores com relação às práticas de Avaliação.
Segundo Marconi (2013, p.80), a entrevista ocorre pela intermediação que
acontece "entre duas pessoas" onde se faz convergir para um daqueles informes
relativos a um específico fenômeno, por urna conversa de "natureza profissional".
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Assim, Laville& Dionne (1999, p.186), fazem alusão à importância ocupada pela
entrevista quando a mesma vem a ser utilizada pelo "pesquisador".
As entrevistas foram previamente agendadas, conforme disponibilidade dos
entrevistados, sob uma relação cordial, sendo gravadas e posteriormente transcritas
para procedimento da análise dos discursos. Foram entrevistados 08 (oito)
professores.
Para Minayo (2009, p. 65) “uma entrevista, como forma privilegiada de
interação social, está sujeita à mesma dinâmica das relações existente na própria
sociedade”.
Os dados foram coletados por intermédio da aplicação de um questionário
estruturado fechado para os alunos e entrevista com questões abertas destinadas
aos Professores dos 2º anos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Sampieriet al.
(2006, p. 310) define o questionário como:
Um conjunto de perguntas sobre uma ou mais variáveis a serem medidas.
Assim, o conteúdo das perguntas de um questionário é tão variado como os
aspectos que o mesmo mede, de modo que a presente pesquisa utilizou
perguntas fechadas.

O tipo de entrevista utilizada foi a focalizada, pois conforme Gil (1999, p. 120):
[...] permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas sem se
desviar do tema original, com o objetivo de explorar a fundo alguma
experiência vivida em condições precisas. [...] utilizada para grupos de
pessoas que passaram por uma experiência específica, conferindo ao
entrevistado ampla liberdade para expressar-se sobre o assunto.

Considerando que a análise do discurso não trata apenas da língua ou da
gramática, trata do discurso, palavra que etimologicamente tem a ver com
movimento, explica Orlandi (2005, p. 15) que “na análise de discurso procura-se
compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do
trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história”.

3.5.3 Análise dos dados qualitativos

A pesquisa quantitativa procura elucidar as razões das variações nos
acontecimentos sociais, sobretudo a partir de medida objetiva e análise quantitativa.
Sua finalidade principal é o prognóstico, a testagem de pressuposições e a
generalização.
Santos Filho (2013, p.42) elucida que:
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Enquanto na pesquisa quantitativa, o foco da pesquisa são os traços individuais, as
relações causais, o porquê, na qualitativa, o foco é a experiência individual de
situações, o senso comum, o processo diuturno de construção de significado, o como.

Na linha de pensamento do autor, ele faz uma incógnita entre as duas
abordagens é que a pesquisa qualitativa prevalecer se do "método indutivo (dos
dados para a teoria)", por sentidos que abrangem a ação e nela se consolidam, pela
percepção e capacidade criadora no decorrer da metodologia utilizada na pesquisa,
por intermédio de conceitos que se apontam com acesso a características e
semelhanças, pela composição holística e apreciação comparativa e ainda por um
pequeno padrão indicado por meio de uma seleção.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Resultados obtidos com os professores
Os resultados obtidos por meio da resposta dos professores aos
questionários permitiram obter dados do perfil deles: Sexo, idade e outros dados
relevantes para esta pesquisa.
No discurso analisado dos entrevistados percebemos que todos perpassam
por concepções semelhantes sobre avaliação da aprendizagem, fazendo mister
repensar o modelo avaliativo destes docentes. Os entrevistados estão fortemente
ligados a uma concepção de avaliação preocupada em examinar os alunos e cujos
objetivos visam à atribuição de notas, característica típica da avaliação que tem por
objetivo a classificação.
As posturas adotadas por alguns professores em relação à avaliação apenas
como registro de notas atribuídas para classificar os alunos, são ainda muito usadas
por professores nos dias de hoje.
Analisando as respostas dos professores acerca das modificações na prática
pedagógica com relação às transformações no processo avaliativo, acreditam que é
necessário inovar suas práticas, porém o tradicional não pode fugir totalmente. O
professor precisa estar atento e comprometido com sua prática.
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4.2 Resultados da entrevista com os professores
4.2.1 Concepções sobre avaliação da aprendizagem
Na sua concepção que modelo de avaliação seria apropriado para verificar
aprendizagem?
Um modelo de avaliação contínua e cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre
os quantitativos (P1)
Não, porque vejo que o aluno muitas vezes sabe o conteúdo da avaliação, mas deixa o
nervosismo toma conta de si e acaba atrapalhando na hora de fazer a avaliação (P2)
A avaliação diagnóstica, formativa, somativa, escrita, auto avaliação e avaliação cooperativa
(P6)

Na sua percepção as avaliações estão proporcionando a aprendizagem dos alunos?
Comente.
O pensamento do aluno é atingir a média, e só isso importa (P2)
Sim, a escola trás o conhecimento específico das disciplinas que compõem o currículo escolar,
e a aquisição de habilidades e competências necessárias, a partir do contexto significativo para
os alunos (P3)
- Sim. Pois avaliamos o aluno como um todo, observando e replanejando com base nas
dificuldades de aprendizagem que o aluno apresenta (P7)

4.2.2. O papel dos instrumentos de avaliação
Quais os instrumentos de avaliação que você utiliza?
Registros de observações, produções dos alunos individual em grupo, provas, testes e
oralidade (P1)
Atividades escritas, avaliação oral ou exposição oral dos alunos, maquetes, desenhos e outros
(P2)
Atividades variadas: Testes de Leitura e escrita, diagnósticos, simulados, observação,
oralidade, testes e avaliações (P3)

Qual a contribuição destes instrumentos para uma avaliação que promova o
processo ensino aprendizagem?
A contribuição é verdadeiramente positiva, pois os alunos gostam das aulas animadas onde os
mesmos aprendem brincando (P5)
A contribuição é verdadeiramente positiva, pois os alunos gostam das aulas animadas onde os
mesmos aprendem brincando (P6)
Portuguesa e Matemática do Programa Alfabetizar com Sucesso, atividades diagnósticas para
identificar quais as dificuldades de cada aluno e as atividades diárias realizadas em sala (P7)

Em que medida os instrumentos de avaliação utilizados tem se mostrado eficazes
para fornecer indicadores confiáveis para o desenvolvimento dos alunos nas
atividades didáticas em que participam?
A avaliação deve ser um instrumento no qual se possa identificar e analisar a evolução, o
rendimento e as modificações do educando, confirmando a construção do conhecimento.
Avaliação serve para aconselhar, informar, indicar mudanças, funcionando em uma lógica
cooperativa que faz do diálogo, uma prática e da reflexão, um constante (P3)
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4.2.3. Modificações na prática pedagógica do professor
Você percebe as modificações na sua prática pedagógica a partir das
transformações no processo de avaliação?
Sim, porque o professor vem tendo uma nova postura metodológica buscando estudar mais e
fazendo uma auto-avaliação de sua prática (P1)
Sim! A cada dia inovo minha prática pedagógica, porém há momentos em que se faz
necessário o trabalho tradicional mesmo (P6)
Sim, pois é por meio da auto-avaliação que consigo perceber em que momento ou em que
aspecto preciso melhorar, buscando sempre me planejar melhor (P7)

A concepção de avaliação inserida no PPP da sua unidade escolar está em
harmonia com sua prática em sala de aula?
Nem tanto, uma vez que o PPP só preconiza avaliações com conceitos e provas (P1)
A avaliação insere-se não só nas funções didáticas, mas também na própria dinâmica e
estrutura do Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA).(P2)
Boa parte permite observar que depois de pronto, os professores imaginam que é um
documento a ser engavetado(P3)
A avaliação proposta pelo PPP condiz à prática desenvolvida em sala de aula (P4)

Qual o mecanismo, você vê no processo de avaliação que proporciona
oportunidade de alcançar os objetivos propostos?
São vários, dentre eles, destaco as atividades em sala de aula, que promovem a interação
entre os alunos possibilitando uma troca de conhecimentos e experiências, fazendo com que
um aprenda com o outro e todos aprendam juntos (P7)
As ações bem planejadas dão oportunidades de alcançar os objetivos propostos, porém não
existe um instrumento específico de avaliação capaz de detectar a totalidade do
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos (P8)

No seu ponto de vista, a avaliação também é uma forma de analisar sua prática e
assim perceber o que deve ser mudado?
Na minha concepção, o processo avaliativo deve ser mediador e participativo (P1)
Sim (P2)
Penso que esse procedimento não condiz com a gestão democrática. Porém, as
coordenadoras estão sempre se atentando a esclarecer essa angústia (P3)
Com certeza, todos precisam ser avaliados (P4)

Quais instrumentos avaliativos você utiliza no decorrer do ano letivo?
Com certeza, pois é preciso estar aberto ao novo, mas de certa forma somos dinâmicos em
reconhecer que devemos parar e recomeçar para obter um fim diferente (P6)
As fichas de Língua Portuguesa que avaliamos mensalmente. Os cincos eixos, a de
matemática e as atividades diagnósticas (P7)

4.2.4. Assistência dada ao estudante mediante o processo de avaliação no que
diz respeito a: notas, conceitos, dentre outros.
Quando você devolve as avaliações aos alunos, discute o que eles erraram,
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buscando um caminho para a aprendizagem?
Sim, porque é uma forma do aluno perceber qual a dificuldade que está tendo e o professor
trabalhá-la (P1)
Debates orais, apresentação em duplas, e pesquisas sobre os conteúdos trabalhados e
também a participação oral no decorrer das aulas (P6)

4.2.5. Ações da escola mediante os resultados das avaliações externas (Prova
Brasil, SAEPE).
Como professor que diagnóstico você faz do modelo das avaliações externas?
São avaliações muito extensas, complexas e cansativas, dificultando o entendimento do aluno
para sua resolução (P1)
As avaliações são boas. Pois procuro trabalhar simulados em cima dessas provas externas (P2)
Os resultados alcançados apontam para a realidade do ensino. E permitem acompanhar o
desenvolvimento das redes e sistemas de ensino (P3)

Qual a relevância das avaliações externas para a qualidade do ensino aprendizagem?
É um dos principais instrumentos para a elaboração de políticas públicas dos sistemas de
ensino e redirecionamento das metas das unidades escolares. Seu foco é o desempenho da
escola e o seu resultado é uma medida de proficiência que possibilita aos gestores a
implementação de políticas públicas, visando a melhoria de qualidade (P3)

4.2.6 Ações da escola mediante os resultados das avaliações internas que
ocorrem no percurso do ano letivo.
Mediante os resultados de cada unidade, quais as ações desenvolvidas para a
escola?
“Considero que a equipe pedagógica é responsável por engajar e integrar a escola a
comunidade, fazendo com que todos participem do processo de educação, apontando
problemas e melhorando o ensino”, faz um excelente trabalho, através das reuniões, do
conselho de classe, das propostas e projetos realizados por coordenadores e professores, e
também a articulação com as famílias através da tecnologia (O WHATSAPP) (P3)

Quais são as intervenções propostas pela equipe diretiva à comunidade escolar?
Possibilita o planejamento e a discussão de ações específicas para cada caso. Promoção e
dinamização de soluções adequadas desenvolvem as intervenções com projetos e atividades
diferenciadas a cada nível que o Aluno se encontra (P3)
A escola propõe a comunidade a participar dos projetos que são realizados, bem como
convidam professores da comunidade para contribuírem nos “aulões”, e todas as famílias para
estarem presentes nas culminâncias (P7)

Qual o apoio pedagógico a unidade escolar oferece aos professores que buscam
promover inovações nas suas práticas avaliativas?
Embora, nossa escola não possui um ambiente físico adequado por falta de uma biblioteca,
Um laboratório de informática e muitos outros recursos, a equipe Pedagógica é composta de
pessoas capacitadas e desempenha o seu papel no processo de ensino-aprendizagem, em
função de uma educação de qualidade oferecida aos alunos, professores que assumem o
compromisso com o sucesso do Aluno. Uma gestão participativa, tendo o gestor e coordenador
como o mediador das ligações entre escola – comunidade – família, onde há relação orgânica
entre a direção e a participação dos membros da equipe escolar (P3)
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4.3 Resultados obtidos com os discentes
Tabela 1 – Dados demográficos dos alunos
Idade

N°%

Gênero

N°

07 anos
08
12

3
6
1

Masculino
Feminino

6
4

30
60
10

%
60
40

Série/ano N°%
2°
NR

7
3

70
30

Horário freq. N°
escolar
Manha
5
Tarde
5

%
50
50

Fonte: Elaboração própria
Na tabela 1 observa-se que a maioria (60%) tem 8 anos de idade. Quanto ao
gênero, 60% é do sexo masculino e 40% do sexo feminino.
Em relação à Série ou Ano de escolaridade, 70% pertence ao 2° ano; o resto
não respondeu. O horário da frequência escolar apresenta que a metade cada um,
50%, assiste a escola pela manhã e pela tarde.
Tabela 2 – Se os professores são empenhados com a qualidade de ensino
Frequência da prática
Sempre

Às vezes

Nunca

100%

0

0

Fonte: Elaboração própria

Na tabela 2 observa-se que os professores, na percepção dos alunos, sempre
são empenhados com a qualidade de ensino. Eles reconhecem, nesses dados, que
os professores se dedicam para que as aulas cumpram com suas metas da melhor
forma.
Gráfico 1 – Se a metodologia utilizada pela professora motiva para aprendizagem

Fonte: Elaboração própria
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O gráfico 1 revela que 50% dos alunos fala que a metodologia que
utiliza a professora sempre motiva para aprendizagem. De igual forma, 50% fala que
ela motiva as vezes.

Gráfico 2 – Se os mecanismos utilizados pela diretora lidam ao comprometimento
dos professores

Fonte: Elaboração própria

Observa-se no gráfico 5 que 50% fala igualmente que sempre e as vezes os
mecanismos que utiliza a diretora da escola ajudam a conseguir que os professores
se comprometam com a escola.

Gráfico 3 – Se a comunidade escolar tem boa relação com a escola

Fonte: Elaboração própria

Para 60% dos estudantes que respondeu o questionário fala que a
comunidade escolar às vezes tem boa relação com a escola. O restante 40% fala
que isso acontece sempre.
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Tabela 2 – Se a professora informa sobre os critérios de avaliação em sala de aula
Frequência da prática
Sempre

Às vezes

Nunca

100%

0

0

Fonte: Elaboração própria

A tabela 2 assinala que todos (100%) os alunos reportam que a professora
informa sobre os critérios de avaliação em sala de aula.
Gráfico 4 – Se os instrumentos de avaliação de desempenho promovem a
aprendizagem dos alunos

Fonte: Elaboração própria

O gráfico 4 apresenta que 60% dos estudantes acreditam que os
instrumentos de avaliação de desempenho as vezes promovem a aprendizagem.
Uma porção menor (40%) acredita que isso acontece sempre.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Através dos questionários e entrevistas que realizamos percebemos os
anseios dos discentes, quanto às novas práticas pedagógicas de avaliação por parte
dos professores
A partir da análise de dados dos questionários aplicados aos discentes
constatou-se que a maioria é da turma A (39,4%) e possui idade de 9 a 11 anos
(91,8%).
Foram questionados assuntos sobre as práticas e a teoria de avaliação
queutilizadas em sala de aula, os meios utilizados para divulgar os resultados das
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avaliações internas e externas são de fácil entendimento para todos os alunos, essa
a metodologia utilizada pela professora motiva a aprendizagem
Algumas respostas se destacaram na coleta de dados na elaboração de
gráfico e suas porcentagens como: existe sintonia entre prática e teoria em sala de
aula (93,2%), os professores são empenhados com a qualidade do ensino (96,7%),
todos os membros que formam a unidade escolar colaboram para fazer o seu bom
funcionamento (78,7%), a professora leva em consideração as ideias ou opiniões
dos alunos (53,3%).
A professora procura garantir a aprendizagem (100,0%), a metodologia
utilizada pela professora motiva a aprendizagem (98,4%), os mecanismos utilizados
pela diretora, conseguem com que os professores se comprometam com a escola
(83,3%), a comunidade escolar tem um bom relacionamento com a escola (78,7%),
a professora informa previamente sobre os critérios de avaliação em sala de aula
(95,1%), os instrumentos utilizados na avaliação de desempenho promovem a
aprendizagem de todos os alunos (98,4%), os resultados das avaliações externas
são divulgados na escola (68,9%) e os meios utilizados para divulgar os resultados
das avaliações externas são de fácil entendimento para todos os alunos (70,5%).
Ainda, observa-se que a maioria dos alunos afirmou que às vezes as formas
de avaliações são de fácil compreensão (63,9%).
Portanto a avaliação escolar é um desafio que exige mudanças por parte do
professor. Mudança requer muito estudo, reflexão e ação. Por isso, requer do
educador a busca pela inovação, exige uma mudança na postura deste profissional
tanto em relação à avaliação propriamente dita, à educação e a sociedade que o
limita.
Desse modo, a avaliação não se constitui apenas como um instrumento para
aprovação ou reprovação dos alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de
uma situação, tendo em vista a definição de encaminhamentos adequados para a
sua aprendizagem.
Faz mister uma tomada de consciência dessas influências para que a nossa
prática

avaliativa

não

reproduza,

inconscientemente,a

arbitrariedade

e

ao

autoritarismo que contestaram pelo discurso. Temos de desvelar contradições e
equívocos teóricos dessa prática, construindo um "ressignificado" para a avaliação
e desmistificando-a de fantasmas de um passado ainda muito presente.
Entende-se que a avaliação deve ser constante no cotidiano da educação,
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e não aquela avaliação marcada para uma determinada data ou momento em uma
sala de aula, o aluno deve ser avaliado a todo instante dentro e fora da sala de aula,
porque muitas vezes o aluno vai bem às aulas, mas quando fala que o assunto
é avaliação, o mesmo entra em desequilíbrio e não consegue ter um rendimento
satisfatório. Também, é necessário avaliar não apenas o conteúdo, mas também o
comportamento, assiduidade, pontualidade e participação das aulas e das tarefas
propostas ao mesmo.
Fazendo uma análise da realidade de nossas escolas no cenário presente,
precisamos traçar novos rumos e efetivamente lapidar o professor para uma
modificação de sua ação, propondo e construindo com eles um processo de
aderência e contínuo, onde o processo ensino aprendizagem realmente possa
integrar a avaliação, formando uma só proposta de ação educativa, coerente.
Estas reflexões se fazem necessárias para que o professor tome consciência
de como o seu papel é essencial para a expansão e a utilização da avaliação como
um processo que auxilie o aluno na construção do conhecimento e possibilite ao
professor agir face aos resultados, replanejando dessa forma, o seu trabalho.
Luckesi (2002) entende que a avaliação com a função classificatória,
constitui-se num instrumento estático do processo de crescimento. Com a função
diagnóstica, ao contrário, ela constitui-se num momento dialético do processo de
avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia, do
crescimento para a competência.
Na linha de pesquisa de Hoffmann (2005, p.63), “o professor deve assumir a
responsabilidade de refletir sobre toda a produção de conhecimento do aluno”
buscaram fazer uma definição mais clara as práticas pedagógicas colocando em
destaque os professores como os principais articuladores e promotores dessas
práticas organizadas e planejadas de conhecimento, portanto eledeve promover o
movimento, isto é favorecer a inciativa e a curiosidade dos novos saberes juntocom
o aluno.
As posturas adotadas por alguns professores em relação à avaliação apenas
como registro de notas atribuídas para classificar os alunos, são ainda muito
usadaspor professores nos dias de hoje.
Fica evidenciado, também, que compete ao professor assumir uma postura
coerente, atualizada e evolutiva para modificar esse paradigma promovendo uma
melhoria significativa da educação de maneira igualitária, sem qualquer exceção.
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Muitas vezes, a avaliação é usada como sinônimo de medir ou testar, isto em
decorrência da concepção, muitas vezes, errônea de que a função da educação é
apenas transmissora de conhecimentos, o aluno é medido pelo número de
informações que consegue memorizar, ou seja, para uma prova que será na próxima
semana decora todo o conteúdo e após a “sistematização de seus conhecimentos”
não consegue se lembrar de mais nada. Para compreender estes termos aqui
usados veremos a definiçãodestes.
Para Haydt (1994), a escola também tem um papel fundamental, deve
orientar seus professores sobre a avaliação e promover discussões sobre o tema
para a melhoria do trabalho do professor na prática educativa. É preciso cultivar em
nossas escolas práticas que avaliem visando o desenvolvimento, respeitando suas
individualidades, de forma significativa, para uma melhor aprendizagem.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como propósito analisar a relação entre o discurso e a
relevância das novas Práticas Pedagógicas no que se refere ao processo de
Avaliação dos Professores, e a concepção dos Alunos, a cerca destes fundamentos
no Ensino Fundamental l em uma Instituição no Município de Petrolina –PE. Assim,
pode-se afirmar que a relação entre o discurso e a relevância das novas Práticas
Pedagógicas dos Professores, no tocante dos seus anseios, seus conceitos e suas
práticas pedagógicas cotidianas no convívio escolar, bem como suas inquietações, e
aos instrumentos utilizados na avaliação de desempenho da aprendizagem. É
evidente que a avaliação é parte integrante do processo ensino- aprendizagemavaliação, sendo uma ferramenta importante de ação do educador em sala de aula.
Ficou evidente que existe uma preocupação sobre as concepções avaliativas
que são utilizadas pelos professores em sua prática educativa, e essa preocupação
vem contribuir para instigar uma prática avaliativa focada na aprendizagem e não na
verificação e classificação dos alunos.
Essas práticas pedagógicas no contexto educacional contemporâneo,
requerem atitudes de reflexões e constante avaliação do processo de ensino e de
aprendizagem em permanente movimento dialético, relacionando os conhecimentos
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adquiridos na prática com as teorias que embasam estas práticas vivenciadas na
rotina escolar.
Portanto, faz se necessário uma tomada de consciência dessas influências
para que, essa prática avaliativa não reproduza, inconscientemente, a arbitrariedade
e ao autoritarismo que contestaram pelo discurso. Temos de desvelar contradições e
equívocos teóricos dessa prática construindo um resinificado para a avaliação e
desmistificando - a de fantasmas e de um passado muito envolvente.
O primeiro objetivo ajudou aidentificar como se dá a relação entre a Prática
Pedagógica da avaliação pelos professores, deacordo com os resultados da
pesquisa, pode-se percebe que o convívio educacional, nos mostra fortemente que
há uma incoerência entre o discurso e a prática pedagógica de alguns educadores
com relação à utilização dos instrumentos de avaliação e, sobretudo, a ação
classificatória e autoritária, exercida pela maior parte, encontra se inserida em
umaexplicação concepção de avaliação do professor, espelho de sua história de
vida como aluno e professor.
No segundo objetivo, conseguiu-se averiguar o que pensam os Professores
e Alunos dos anos inicias do Ensino Fundamental sobre as práticas pedagógicas
adotadas. Nesse sentido, os professores e alunos dos anos iniciais, pensam que é
preciso agir, para que os seus saberes estejam cada vez mais enriquecidos, e que o
professor transpire segurança, para que a união do grupo faça a força, é preciso
enfatizar o trabalho coletivo.
Precisamos estar cada vez mais conscientes, de que a educação é
transcendente, passa de geração para geração, mas o modo de educar pode e deve
sofrer mudanças.
Portanto a avaliação deverá ser assumida como um instrumento para que o
professorcompreenda o estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno,
tendo emvista tomar as decisões suficientes e satisfatórias para que ela possa
Avançar no processo de aprendizagem.
Quanto ao terceiro objetivo, verificaram-se as concepções de avaliação que
permeiam em sala de aula, assim, pode-se perceber que é preciso estar aberto ao
novo, na medida, que somos dinâmicos em reconhecer que devemos parar e
recomeçar para obter um fim diferente. É notório, que a maior dificuldade em relação
à mediação do conhecimento se dar em virtude da formação dos professores, que é
percebido até mesmo nas respostas da entrevista que boa parte dos professores ou
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quase todos passou pelo processo de formação tradicional, ficando difícil a
mediação de conhecimento por outros métodos, pois muitas vezes o próprio
professor não busca uma inovação é acomodado levando o aluno a esse mesmo
patamar.
No quarto objetivo se alancou a descrever o processo de avaliação utilizado
pelos os Professores se está em sintonia com o sistema Nacional de Avaliação. Isso
significa que as ações bem planejadas dão oportunidades de alcançar os objetivos
propostos, porém não existe um instrumento específico de avaliação capaz de
detectar a totalidade do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.
O quinto objetivoforam as ações tomadas pela escola após a divulgação dos
resultados do Sistema de Avaliação Externa, pode-se afirmar quanto a esse objetivo,
apontam que há falha no sistema, relacionando as mesmas e aos outros parâmetros
do cotidiano escolar que deveriam ser levados em conta na avaliação.

A partir

dessas reflexões, pode-se concluir que o sistema de avaliação externa, fornecem
dados importantes que podem vir revigorar os contornos da escola pública, tendo,
como função social na sociedade democrática a garantia do ensino-aprendizagem
de qualidade para todos os envolvidos (alunos, professores, gestão e comunidade
escolar).
A pesquisa é uma contribuição numa melhor compreensão do fenômeno
estudado no sentido que ela poderá contribuir para novos estudos e ainda fomentar
discussões que contemple numa nova visão de avaliação.

RECOMENDAÇÕES

A escola
Viabilizar junto aos professores, gestores, coordenadores e todos os
envolvidos no processo educacional, aulas dinâmicas usando o máximo de
tecnologia da informação, trabalhar mais com projetos e aulas que possam envolver
o aluno cada vez mais, que ele possa produzir e não apenas ouvir e repetir e que
sejam mais voltadas para o seu dia a dia tornando-as assim mais significativas, e
que eles sintam prazer em ir à escola e estudar.
Aos docentes
Refletir acerca da importância das práticas pedagógicas, no que se refere o
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sistema de avaliação, visando à melhoria da qualidade da educação pública para os
educandos, e para a realização deste objetivo, deve estar pautada na construção de
instrumentos avaliativos que permitam as características de ensinar e aprender. Na
afirmação de Luckesi (2008, p.99) “A prática da avaliação da aprendizagem em seu
sentido pleno, só será possível na medida em que se estiver efetivamente
interessado na aprendizagem do educando”.
Futuras pesquisas
Com base nesta dissertação algumas contribuições científicas elencadas são
valiosas, que poderão contribuir para eventuais pesquisas e promover um fórumde
discussões com mais ênfase ao uso das novas práticas pedagógicasno cotidiano em
sala de aula.
1. Possibilitar uma melhoria na mediação de conhecimentos instigando professores
e alunos, a pesquisar ao invés de aulas expositivas que levam a repetição;
2. Analisar as atitudes dos alunos e professores frente ao processo de avaliação;
3. Ajudar a sanar as dificuldades evidenciadas pelo aluno e não ser apenas uma
prática que construa barreiras entre ele e o professor, tornando-se um momento
de troca de conhecimento, e entender que é com os erros que ocorre a evolução
de todo profissional consciente do seu importante papel ao lidar com pessoas em
formação.
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INTRODUÇÃO
O trabalho em tela foi realizado a partir de estudos de textos sobre Literatura
Infantil, Literatura Infantil na Escola e análise dos filmes: “O galinho Chicken Little” e
“As Crônicas de Nárnia”, que embasaram as reflexões acerca da literatura infantil e
seu significativo grau de abrangência através de diversas linguagens, capazes de
permear o universo da criança, explorando sua imaginação – que é inerente a essa
etapa da vida – na construção do conhecimento, de forma a traçar um caminho de
descobertas e compreensão do mundo.
Durante muito tempo, a infância não era considerada como uma etapa
importante da vida, portanto, também não existiam produções literárias destinadas a
esse público. Somente no final do século XVII e durante o século XVIII, os primeiros
livros foram produzidos. Ou seja, a criança não era vista como sujeito de direitos ou
como um ser que tem suas particularidades específicas à sua idade e necessita de
afeto para seu desenvolvimento intelectual e emocional.
Há uma mudança nesse quadro, na idade moderna, onde a união familiar é
reforçada e o gênero literário e a escola se aproximam, mas não de forma
convencional. A infância conquista na família um lugar mais privilegiado, no entanto,
continua a ter uma imagem projetada pelo adulto e pela sociedade, inclusive a
escola como instituição de atendimento aos jovens, de certa forma participa do
processo de manipulação das atitudes infantis. Com o decorrer do tempo, a literatura
foi adentrando às escolas e fazendo parte do cotidiano da criança, visando a
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formação do indivíduo ao qual se dirigem, embora muitas vezes os textos e a forma
como são apresentados às crianças, não sejam satisfatórias por tentarem moldar o
seu comportamento diante de uma visão apenas educativa. Essa concepção de
ensino tem suas origens de mudança na práxis pedagógica dos professores, que
devem saber escolher, conhecer o texto e adequá-lo ao leitor, estabelecendo um elo
entre a arte, a ficção e a realidade na qual o indivíduo está inserido.
De acordo com Abramovich (1989, p.20), é importante que a narradora da
história leia antecipadamente o texto, pois se faz necessário:
[...] ler o livro antes, bem lido, sentir como nos pega, nos emociona ou
nos irrita...Assim quando chegar o momento de narrar a história, que
se passe a emoção verdadeira, aquela que vem lá de dentro, lá do
fundinho, e que, por isso, chega ao ouvinte.

A literatura atrai as crianças pela sua função propiciadora de prazer diante de
suas diversas representações, propondo um processo de intercâmbio cognitivo que
leva o aluno ao reconhecimento pessoal, possibilitando a recriação de ideias através
do exercício de imaginação que vai além do que está na obra apresentada pelo
professor, este deve analisar as múltiplas visões emergentes do objeto artístico, para
facilitar o aprendizado do aluno tornando-o leitor crítico do que vivencia. Para isso, é
necessário conhecimento literário e pedagógico que abram caminhos para a
aquisição de técnicas e métodos de ensino estimulando a leitura e despertando a
autonomia rumo à criatividade.
Desde as origens, a literatura aparece ligada a essa função essencial: atuar
sobre as mentes, nas quais se decidem as vontades ou as ações; e sobre os
espíritos, nos quais se expandem as emoções, paixões, desejos, sentimentos
de toda ordem […]. No encontro com a literatura (ou com a arte em geral) os
homens têm a oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria
experiência de vida, em um grau de intensidade não igualada por nenhuma
outra atividade (COELHO, 2000, p. 29)

Nas colocações apresentadas no texto indicado para este estudo “A literatura
infantil na escola”, surge uma interrogação a respeito da existência de uma literatura
infantil propriamente dita, pelo fato de que existem diversas produções de textos que
chegam à criança, algumas são destinadas a esse grupo, outros não. Mas, é a
criança que tende a especificar e escolher o que lhe agrada e satisfaz sua
inquietude. Muitos escritores dedicaram-se a escrever para esse público, mas não
obtiveram êxito, pois não conseguiram agradar a intelectualidade e ajustar-se ao
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ritmo de sua evolução mental, porque o conteúdo transmitia a moralidade e a
simplicidade de modo confuso que entediam as crianças, passando uma ideia, por
vezes, ingênua da vida que posteriormente traria decepção por perceber a
inexistência de finais felizes sempre, no cotidiano repleto de infortúnios.
Escrever para criança, representa uma atividade complexa por exigir
artisticidade, dinamicidade, fantasia e um conjunto de aspectos atrativos.
Segundo Brandes, quem escreve para crianças deve, pois, procurar
sensibilizar pela variedade de entonações, pausas súbitas, gestos pitorescos,
mímica sempre motivadora de espanto e riso, que despertam a atenção assombrada,
colocando tudo isso na sua narração; como o escritor não pode cantar, pintar, fazer
mímicas segundo as circunstancias de sua narrativa, é preciso que sua prosa
contenha música, mímica e desenho que, em conjunto sejam ativados desde a
abertura do livro.
A criança em sua simplicidade, mergulha na aventura dos contos, se comovem
com as atitudes dos personagens como se fossem reais; reagem diante das
expressões de sentimento de alegria ou de dor, trazendo para o seu “eu” a
interpretação das narrativas.
Ouvir história é recuperar a herança empírica do homem, seus medos,
descobertas e desejos. As crianças sabem muito bem o que é essa herança
empírica no turbilhão de sentimentos que vivenciam, é onde entra a figura do
professor/contador de histórias como mediador deste processo de
aprendizagem de lidar com as emoções (SOUZA; BERNARDINO, 2011, p.
242).

A literatura infantil não se restringe apenas às expressões escritas
apresentadas sob forma de textos, mas também a expressões orais que são
apreciadas na maioria das vezes, primeiramente, no grupo social originário que é a
família, através de histórias diversas e encantadoras que são extremamente
importantes para a formação de qualquer criança. Além de transportá-la para outras
possibilidades, estimula o fortalecimento da afetividade familiar, edificando o gosto
pela leitura.
Ao ingressar na escola, a criança precisa encontrar um ambiente propício,
instigante, incrementado de suportes literários para provocar a ludicidade em seu
interior.
É através duma história que se podem descobrir outros lugares,
outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra
ótica...É ficar sabendo História, Geografia, Filosofia, Política,
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Sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos
achar que tem cara de aula...Porque, se tiver, deixa de ser prazer
e passa a ser Didática(...). (ABRAMOVICH,1994, p.17).

Para colocar em prática esses conhecimentos ou atividades, o professor
precisa ter habilidades artísticas para envolver a criança, precisa conhecer a história
ser contada para atrair a atenção e a confiança, permitir que a criança deixe seu
pensamento fluir em torno dos acontecimentos notando que o percurso da história
tem início, meio e fim.
A arte de ouvir ou contar histórias não é direcionada somente as crianças ou a
quem é alfabetizado. A contação de história conquista pessoas de qualquer idade.
Por isso, parece ter razão Malba Tahan (1996, p. 15), quando afirma que “a
criança e o adulto”, “o rico e o pobre”, “o sábio e o ignorante”, todos, enfim, ouvem
com prazer histórias, uma vez que estas histórias sejam interessantes, tenha vida e
possam cativar a atenção.
Outro recurso importantíssimo dentro da literatura infantil é a utilização da
história sem texto, ou seja, contendo apenas imagens. Esse instrumento possibilita a
leitura espontânea através da narrativa visual, dando margens à construção livre da
história pela criança, usando seus conhecimentos prévios e o que consta nas
imagens sem perder de vista a sequência e o aprimoramento da expressão oral.
Vários autores como: Eva Furnari – publicou livros deleitosos-, Ângela Lago e
Juarez Machado, um dos pioneiros desse jeito de fazer livros infantis.
Todo o conjunto de recursos que a literatura oferece: leitura, escrita,
decodificação de imagens, histórias inventadas, poesia, entre outros, conduz a
criança a suscitar o imaginário, despertar a curiosidade em busca de respostas para
suas interrogações.
A arte de imaginação na infância se destaca com muita ênfase no desfecho dos
filmes indicados para análise, “O galinho Chicken Little” e “As Crônicas de Nárnia”,
ambos retratam em suas obras a capacidade criativa que está intrinsicamente ligada
às crianças, estas que por sua vez, tendem a transportar-se a um mundo irreal, mas
através de situações reais. Ou seja, elas tomam como ponto de partida, algo que
lhes impulsionam diante de um desejo ou situações vividas anteriormente. Mas, o
que acontece geralmente, em especial na família, é o fato de que os adultos custam
compreender esse processo como algo natural e construtivo ou até mesmo não
tentam entender. Sendo assim, torna-se difícil para os “pequenos” alimentar com
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segurança de si, esses sonhos tão constantes em suas vidas.
Chegaram ao seu coração e à sua mente, na medida exata do seu
entendimento, de sua capacidade emocional, porque continham esse
elemento que a fascinava, despertava o seu interesse e curiosidade, isto é, o
encantamento, o fantástico, o maravilhoso, o faz de conta. (ABRAMOVICH,
1997, p. 37).

Além da falta de compreensão, muitas vezes são discriminados ao expressar
seus sentimentos e emoções, sendo confundidos ao contarem algum acontecimento,
por exemplo, são tachados de inconvenientes e duvidosos, atitudes que reprimem e
podam seus anseios, fazendo-os acreditar que cometeram um erro, pois a opinião
dos adultos soa como definições estabelecidas e corretas. Mas, quando ao decorrer
do tempo há insistência em convencer e obter credibilidade dos adultos ou quando
estes são levados através de situações cotidianas ao encontro do que a criança
expressa incessantemente com entusiasmo, quando isso ocorre, surge a
oportunidade de ambos, digo, adultos e crianças ou jovens, desfrutarem juntos do
fantástico da vida e da concretude da fantasia que só tem a contribuir com a
realidade e com o desenvolvimento do pensamento crítico e evolutivo.
Analisando a literatura infanto-juvenil nos dias atuais, onde a tecnologia e a
mídia influenciam cada vez mais no comportamento das pessoas, percebe-se uma
mudança significativa nas atitudes das crianças diante

da aquisição do

conhecimento, tanto em casa quanto na escola, abrindo um leque de reflexões sobre
a prática educativa existente. Se por um lado aumentou a produção literária para
esse público, por outro, ainda percebe - se a carência de investimento na aquisição
de livros, tanto por parte do sistema educacional quanto das famílias. Além disso, há
também uma urgência na forma de conceber a importância da literatura para a
aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e jovens.
O grupo infanto-juvenil vive em panoramas diferentes, ou seja, o que era
oferecido há décadas pode não satisfazer mais a expectativa. O avanço tecnológico
produz cada vez mais meios de entretenimentos que conquistam esse público,
distraem e, por isso, a literatura pode ter o seu espaço ameaçado. Por outro lado, há
aqueles que não têm acesso à leitura por não disporem de condições financeiras
necessárias, parece estranho, mas esta é a realidade. São diversos fatores que
contribuem para que essa necessidade literária ainda perdure.
É preciso se dar conta que a sociedade evolui e, junto com ela, obviamente, as
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pessoas modificam seu modo de pensar, de agir; surgem ideias novas, assim
também acontece na literatura; surgem novos personagens de acordo com a
realidade da época, histórias que retratam as relações humanas atuais. No entanto,
a família e a escola também devem se questionar até que ponto determinadas
informações e distrações oferecidas pela mídia são favoráveis ao desenvolvimento
da criança. Ambos também devem preparar-se para oferecer uma literatura infantil
que além de educá-la, de oferecer cultura e conhecimentos, o faça com prazer,
distração e ludicidade, suprindo a necessidade da criança no que diz respeito à sua
psique.
Qualquer história pode ser contada, [...] desde que ela seja bem conhecida
pelo contador, escolhida porque a ache particularmente bela ou boa, porque
tenha uma boa trama, porque seja divertida ou inesperada ou porque dê
margem para alguma discussão que pretende que aconteça, ou porque
acalme uma aflição...o critério e do narrador... e o que pode se suceder
depois depende do quanto ele conhece suas crianças [...]. ABRAMOVICH
(1997, p. 20)

No texto “A literatura infantil”, o autor Carlos Vaz Ferreira defende a ideia de
que a literatura deve ser penetrável a ponto de permitir a autonomia e a evolução
mental, cumprindo sua função de multiplicar as imagens e abrir caminhos para que a
criança leia o que interesse.
A escola com seu princípio de transformação deve-se ater à preocupação de
incentivar à contação de histórias, explorando diversos meios de linguagens através
de poesias, poemas, filmes, etc. reconhecendo que a criança irá absorver aquilo que
lhe dá prazer e que pensam diferentes dos adultos a respeito dos objetos, das
situações; é a forma de perceber o mundo.
“É também nesse mundo que se movem os heróis cujas histórias a criança
gosta de ler. Em plano ainda inferior, na escala dos contos de fadas para a criança
bem pequena, as coisas não são inteiramente reais ou indiferenciadas. Uma cabaça
é uma carroça, um bicho papão é um leão ou uma ratazana, um camundongo é um
lacaio, Ulisses pode ser um jovem ou um velho, Minerva é deusa e mortal, Proteu é
qualquer coisa que a criança deseje, um gato fala como homem, botas mágicas
adaptam-se a todos os pés.” (JESUALDO:1993)
A literatura infanto-juvenil é um dos maiores instrumentos que conscientização
desse grupo ainda imaturo, mas evidentemente esperto para perceber os problemas
do mundo moderno. Ela mexe com suas emoções e sentimentos, e atua diretamente
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na formação de conceitos. Um bom livro pode interagir diretamente na assimilação
do conhecimento e na construção da afetividade, elementos essenciais para a
formação do desenvolvimento do ser humano e sua promoção social.
Segundo Abramovich (1997, p. 20):
Qualquer história pode ser contada, [...] desde que ela seja bem conhecida
pelo contador, escolhida porque a ache particularmente bela ou boa, porque
tenha uma boa trama, porque seja divertida ou inesperada ou porque dê
margem para alguma discussão que pretende que aconteça, ou porque
acalme uma aflição...o critério e do narrador... e o que pode se suceder
depois depende do quanto ele conhece suas crianças [...].

Para que a educação literária da criança possa atingir seu propósito, é
indispensável conhecer esse público a que se destina, o seu mecanismo mental e
sensitivo que estruturam as diversas etapas atravessadas pela psique. Ao educador
cabe o desafio de analisar a literatura que deve utilizar na sala de aula, sabendo que
o que agrada a um pode não agradar a outro, por diversos motivos, desde o fator
idade até o nível de compreensão individual. O imprescindível nesse processo é dar
oportunidades constantes para tornar leitura críticos e criativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa possibilitou a ampliação dos conhecimentos sobre a literatura
infantil, compreendendo melhor que é um caminho extremamente importante à
formação das crianças e jovens, facilitando sistematicamente uma experiência
positiva com a linguagem e promovendo o desenvolvimento como ser humano.
Assim, pais e professores devem explorar com criatividade a função educacional do
texto literário por meio da seleção e análise de livros infantis, do desenvolvimento
lúdico, do trabalho com projetos em sala de aula, utilizando as histórias infantis
como caminho para o ensino multidisciplinar.
A literatura infantil na escola possibilita que se faça cumprir o ideário de
educação tão comentado na atualidade: a transformação. A escola necessita de
elementos que façam cumprir este ideal. Sendo assim, pode contar com a principal
função da literatura infantil: refletir sobre a realidade, desmontando-a e remontandoa na busca da formação de opiniões críticas que questionem a situação real em que
se vive.
Assim podemos concluir que além de haver um novo caminho que ser seguido
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pela escola, estará se rompendo a concepção tradicional de educação. O ser
humano terá na escola o movimento que contribuirá efetivamente com o seu
processo de humanização e hominização.
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INTRODUÇÃO

Primeiramente, os atendimentos precoces são realizados a partir de uma
avaliação minuciosa uma vez que quanto antes realizarmos as intervenções de
maneira adequada, mais efetivo será o desenvolvimento da criança além do suporte
às famílias quanto ao auxílio em relação as atividades de vida diária, dentre outros
aspectos do comportamento adaptativo. O trabalho é realizado principalmente com
crianças que fazem parte do transtorno espectro autista.
Alguns pontos são muito importantes na avaliação psicopedagógica, tais
como: anamnese com a família; avaliação com a criança; matrícula da criança
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dependendo do perfil; encaminhamento para sala de aula; adaptação da criança
e,por fim, os atendimentos semanais por turma. No caso, abordarei como principal o
transtorno que hoje em dia chama-se: “espectro autista”.
É importante enfatizar que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem sido
tema de debates importantes, tanto em âmbito nacional quanto internacional
(OLIVEIRA, FELDMAN, COUTO & LIMA, 2017).

RELATO DE EXPERIÊNCIA

No atendimento às famílias é importante enfatizar que primeiramente é
necessário conversar de maneira individual com os pais e depois com todos eles,
por meio de uma roda de conversa.Neste momento, os pais poderão falar sobre
suas dificuldades e angústias em relação a seus filhos e o profissional poderá
auxiliar quanto a sugestões de como poderão lidar co todas as dificuldades.
Quanto aos atendimentos a alunos que fazem parte do transtorno do
espectro autista,algus pontos são muito importantes tais como: a adaptação do
aluno em sala; o atendimento individualizado; o atendimento em grupo; a
observação em sala de aula durante as refeições; dar suporte aos professores e
devolutivas as famílias sobre o que está sendo realizado,além do progresso que
estamos conseguindo com o alunado. O profissional deverá estar sempre
participando aos pais da importância do envolvimento com as aprendizagens dos
filhos, a aproximação com os irmãos, do compromisso com a escola e da
valorização das habilidades dos filhos, além da união entre os grupos da família nas
redes sociais.
O trabalho pauta-se em atividades lúdicas, já que crianças aprendem com
muito mais facilidades quando envolvidas em jogos e brincadeiras pedagógicas.
As atividades ligadas ao corpo podem produzir experiências agradáveis ou
desagradáveis, conduzindo o sujeito a uma aventura conflitual constante com o meio.
Esses conflitos, muitas vezes, têm origem em distúrbios cognitivos, intelectuais e
emocionais, para Schwartzman (2017), essa perturbação social pode ser facilmente
associada ao autismo, o déficit de interação social, ausência de comunicação e
imaginação, repúdio ao toque em vez do uso da imaginação e do jogo, representam
o isolamento autístico.
As pesquisas em relação à importância do brincar na infância são várias, e as
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diferentes concepções sobre estas são muitas vezes confundidas tornando o brincar
como uma atividade que se mantém espontânea, ou contraditoriamente,
engessadas e que não recebe o seu devido valor nas disciplinas educativas.
Schwartzman (2017) destaca que a educação não pode curar um severo
déficit, mas pode melhorar a capacidade da criança com transtorno autístico a
enfrentar o mundo, já que, as dificuldades no ensino da criança autista estão no
desafio de atrair e prender a sua atenção, nesse sentido os comportamentos da
criança com autismo para brincar podem ser ensinados utilizando jogos, brinquedos
e brincadeiras, já que ao brincar a criança experimenta diversas sensações, aprende
regras e a apresentar uma conduta social aceitável, evitando isolar-se dos outros.
Nesse sentido Mello (2014), afirma que brincar, jogar, agir ludicamente, exige
uma entrega total do ser humano, corpo e mente, ao mesmo tempo. O professor
deve buscar estímulos e adequar atividades que possam inserir estas crianças ao
grupo social incorporando a sua prática, jogos, cantigas de roda, e brincadeiras e
que essas práticas não sejam utilizadas apenas como recursos pedagógicos, porque
perdem o sentido da brincadeira e até mesmo a própria ludicidade, servindo
somente para atingir resultados educacionais de ensino esperados. É muito
gratificante quando a família percebe algum progresso para nós profissionais.
Escutamos frases como: ”eu não acreditava que meu filho fosse capaz de
aprender”, “ eu já tinha desistido de ir para escola, pois estava desacreditada na
aprendizagem do filho” (depoimento de uma mãe).
E foi bom e ruim ao tempo,teve um periodo que ele tava sentindo falta da
rotina dele.Mas pro outro lado eu tive a oportunidade de ensinar ele,eu acho
que tem capacidade sim de aprender,ele já fazendo o nome dele sem
cobrir.Ele tá se desvolvendo aos poucos (Depoimento de uma família).

“Foi muito importante as orientações que recebemos de como lidar com nosso
filhos, questão do sono, alimentação, da rotina, ambiente”(...) Temos a sensação de
missão cumprida.
Todos os trabalhos que tenho realizado com meus alunos com TEA tem
auxiliado muito no desenvolvimento cognitivo e na minimização de aspectos
autisticos que por vezes prejudicam suas interações sociais e demais características.
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INTERVENÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS

Quanto as intervenções psicopedagógicas,é importante lembrar que no
momento atual, estamos enfrentando algumas dificuldades por conta da
pandemia do coronavírus, tais como: a formação de grupos, a aceitação das
atividades,os procedimentos; motivar as famílias para a nova etapa por
intermédio de vídeo motivacionais, textos reflexivos e vídeos chamadas.
Nós profissionais, devemos orientar as famílias quanto a realização das
atividades propostas,dar-lhes apoio psicossocial; fazer vídeos chamadas com
alguns alunos e palestras com temas variados como criar rotina sobre o sono;
organização das atividades escolares pelos pais; paciência, como lidar com
autista em época de pandemia; contação de historia; amizade; valores;
ansiedade e a escuta individualizada. A intervenção psicopedagógica é uma
terapia que promove o desenvolvimento das crianças visando a sua autonomia.
A psicopedagogia investiga a relação da criança com a aprendizagem considerando
aspectos psicológicos, pedagógicos, cognitivos e afetivos.

São as seguintes as modalidades de intervenção: as corretivas, as
preventivas e as de enriquecimento.


As intervenções significativas, em geral, destinam-se a casos

específicos de sujeitos com dificuldades de aprendizagem pontuais e que
ainda

podem

ser atendidos

na

escola,

por

uma

equipe

interdisciplinar. Nestes casos, o psicopedagogo centra o processo de
intervenção no sujeito e suas necessidades eminentes.


As intervenções de caráter preventivo têm uma natureza

coletiva e destinam-se a grupos de sujeitos em situação de risco ou
dificuldades de aprendizagem. Elas também podem ser aplicadas em toda
a comunidade escolar, com a perspectiva de criar estratégias preventivas
do fracasso escolar antes mesmo de sua manifestação.


As intervenções

psicopedagógicas de

enriquecimento

escolar são destinadas a todos os alunos, pois objetivam potencializar
talentos e competências, a despeito da existência de quadros

de

dificuldades de aprendizagem. Um aluno que vivencia uma dificuldade,
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também apresenta talentos que podem e devem ser enriquecidos por meio
de ações psicopedagógicas específicas.

Direcionamento da Intervenção:
As intervenções psicopedagógicas têm direcionamentos próprios, como
bem define o eixo “direcionamento da intervenção”. O psicopedagogo deve
lançar mão de diferentes caminhos ao propor ações psicopedagógicas, seja de
que natureza for. Ele tanto pode atuar diretamente com um aluno que
demanda ação significativa, como pode optar por atuar de modo indireto com este
aluno, por meio de orientação de seus professores e familiares.
Para

decidir

qual

direcionamento

dar

às intervenções,

o

psicopedagogo deve realizar uma avaliação psicopedagógica competente que
forneça informações precisas para a tomada de decisão das ações a serem
implementadas. As características do contexto, dos professores e do próprio aluno
também são critérios que devem ser considerados ao definir-se a direção
da intervenção.
Cabe ressaltar que a estimulação precoce e intervenção precoce são
conceitos distintos, porém, interligados, segundo Correia (2011, p. 52), “A
Intervenção Precoce, embora envolvendo práticas que têm frequentemente a ver
com a terapia, a educação e a estimulação precoces, implica uma intervenção
muito mais usada ”.
Intervir nos primeiros anos de vida de uma criança com problemas de
desenvolvimento ou em situação de risco biológico e / ou ambiental garante a
prevenção ou minimização dos problemas de desenvolvimento, pois, nessa fase
a plasticidade neural torna o organismo mais sensível à influência do exterior e
consequentemente à intervenção da intervenção precoce (COSTA, 2014).

INTERVENÇÃO PRECOCE

Em relação a intervenção Precoce (IP) podemos dizer que surgiu na
década de 1960 nos Estados Unidos da América, numa perspectiva de
“educação compensatória” como pessoas com desvantagens socio-facilitadoras,
onde acreditava-se ser causadores de fracasso escolar e balizar oportunidades
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de vida. Os programas de intervenção Precoce tinha como objetivo, suprir o ciclo
de

pobreza,

baseado

no

pressuposto

que,

devido

a

plasticidade

do

desenvolvimento nos primeiros anos de vida, a intervenção teria efeitos tanto a
nível preventivo como remediativo.
Posteriormente, surgem programas de intervenção precoce para crianças
com deficiência ou em risco, reconhecendo que essas crianças devem ter
direitos

e

oportunidades

iguais

de

desenvolver

o

máximo

de

suas

potencialidades. Esses princípios foram sendo considerados consagrados em
leis por alguns países, especificamente nos EUA com a publicação da Lei nº
92.142 de 1975 e a Lei nº 99.457 de 1986 (PIMENTAL apud CORREIA, 2011).
Pode- se definir então a Intervenção Precoce, de acordo com a Costa
(2014, p. 20), como:
(...) a intervenção precoce é um conjunto de estratégias e recursos que
se aplicam a crianças com mudanças físicas, psíquicas ou sensoriais
em situação de risco, e famílias. Um IP insere-se numa ação
globalizante em que intervêm várias áreas do sabre, ao mesmo tempo
que se atua em várias áreas do conhecimento, iniciando-se desde o
momento da sua detecção, com o objetivo de minimizar os problemas
de deficiências ou de risco de atraso de desenvolvimento, prevenindo
as sequelas e fomentando a inclusão social da família e da
criança. Para que este objetivo se concretize, é fundamental o trabalho
em equipa, a existência de profissionais capazes de compartilhar e
experimentar entre si e com os pais das crianças.

Podemos verificar que a Intervenção Precoce atualmente atende pessoas
com deficiência através de diversas áreas do saber, posto isso, é de suma
importância

o

trabalho

multidisciplinar. A

intervenção

precoce

possibilita

minimizar os problemas causados pela deficiência, bem como, a superação de
atrasos de desenvolvimento. O trabalho de intervenção além de afetar
diretamente a criança, ele oferece auxilio as famílias contribuindo para o
processo de inclusão.
No Brasil, a intervenção precoce é garantida pela Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
no seu Art. 15º, § 1º traz como diretriz para o diagnóstico e intervenção precoce.
Tendo em vista a importância da intervenção precoce, esse tipo de programa tem
sido usado por profissionais de diferentes áreas com o objetivo de auxiliar no
desenvolvimento de crianças com deficiências e / ou transtornos globais do
desenvolvimento.
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INTERVENÇÃO PRECOCE CENTRADA NA FAMÍLIA

A chegada de um bebê que apresenta algum tipo de deficiência pode se
configurar em um fator estressor para família, pois além das mudanças naturais
advindas com o nascimento de um novo integrante, pode requerer a aprendizagem
de uma série de habilidades e competências mais específicas e intensas devido ao
desenvolvimento atípico que a criança pode apresentar (PEREIRA-SILVA;
OLIVEIRA; ROOKE, 2015).
Por ser o primeiro ambiente com o qual a criança interage por meio das
relações estabelecidas com os pais e irmãos, a família torna-se um importante
preditor para um desenvolvimento infantil saudável (BEE; BOYD, 2011). Já nos
primeiros anos de vida a interação com pares pode estabelecer comportamentos
importantes para o repertório da criança, principalmente de socialização, elemento
essencial ao desenvolvimento cognitivo. Quando presentes no ambiente familiar, as
práticas psicossociais desfavoráveis podem resultar em prejuízos à criança,
podendo incidir sobre funções relacionadas à memória, a linguagem, as habilidades
sociais e no seu desenvolvimento integral (BRAGANÇA; ALVES; LEMOS, 2014).
Desta forma, o ambiente familiar poderá configurar-se como um fator de proteção ou
risco ao desenvolvimento. O fator de proteção pode ser observado quando os pais
apresentam práticas parentais educativas positivas.
Gomide (2003) ressalta os comportamentos dos pais no uso adequado da
atenção e distribuição de privilégios, a distribuição contínua e segura de afeto, o
estabelecimento de regras, o acompanhamento e supervisão das atividades
escolares e de lazer e o ensino do comportamento moral que implica no
desenvolvimento do senso de justiça, da empatia, da responsabilidade, da
generosidade, do trabalho e no conhecimento do certo e do errado.
Garmezy (1985) classificou três categorias de fatores de proteção:
a) Atributos disposicionais da criança que envolvem orientação social positiva,
autonomia, autoestima e preferências;
b) Características da família como coesão, ausência de discórdia, afetividade
e ausência de negligência e,
c) Fontes de apoio individual ou institucional disponíveis para a criança e a
família como o relacionamento da criança com pares e pessoas de fora da família,
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suporte cultural e atendimento.
Guralnick (1998) destacou três padrões que são essenciais na interação da
família:


a qualidade da interação dos pais com a criança;



a forma como a família fornece à criança experiências apropriadas e diversas
com os ambientes físico e social ao seu redor e,



a maneira pela qual a família garante segurança e saúde para a criança.
A família é, antes de tudo, o grupo social no qual a criança está, antes,

durante e depois da escolarização, das consultas, das terapias e das
intervenções. Compreendê-la, apoiá-la, referendá-la enquanto lugar da criança,
por onde as ações, os contextos, as relações são construídas, são um dos
pontos principais da proposta de investigação em desenvolvimento. (Práticas
recomendadas em intervenção precoce na infância, COIMBRA, 2016).
A partir de uma identificação e diagnóstico o mais precoce possível, os
processos

passam a se constituir como elementos fundamentais para os

avanços das crianças com o TEA. A identificação a partir dos 18 meses de idade,
realizada basicamente nas dificuldades específicas, na orientação para os
estímulos sociais, contato ocular social, atenção compartilhada, imitação motora
e jogo simbólico, tem possibilitado que a IP inicie precocemente, de fato.
Dawson e Osterling (1997), organizaram uma revisão de oito programas
de intervenção precoce para crianças com TEA, nas idades compreendidas entre
três anos e meio e quatro anos de idade e seus reflexos na escolarização
posterior, concluindo que, pelo menos 50% das crianças com TEA pesquisadas,
conseguir ser incluído em escolas regulares, com grandes eficiências em seus
percursos.
Os elementos comuns destes programas, como autoras, foram: um
currículo abrangendo como cinco áreas de habilidades, um ambiente de ensino
altamente favorecido, com boas estratégias de generalização das aprendizagens
para os demais ambientes naturais, com programas estruturados e de
rotina, abordagem funcional para indústria considerada edição e transição
assistida para os demais níveis de escolarização.
Salientaram, ainda, a garantia do envolvimento dos pais, tanto na análise
dos casos quanto ao planejamento das ações, como pontos fundamentais para
que os avanços possíveis. Neste enfoque, um programa de intervenção precoce,
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prioriza seu trabalho nas diferentes áreas analisadas para o autismo,
comunicação não verbal, imitação, processamento sensorial, jogos com pares e
família, mas prioritariamente na compreensão conjunta criança criança e os
elementos que a envolvem, estabelecendo , a partir daí, plano de ação para
intervenção.
Dar voz e vez a pais, professores, membros da família, amigos, igreja,
cotidiano, nos remete ao entendimento e aos pontos-nós por onde as ações
podem ser construídas coletivamente. Neste sentido, a investigação prioriza
como famílias e escolas. Não com o enfoque prescritivo, mas de interação,
construção, planejamento e conhecimento coletivos. Pais e professores optam,
decidem, tem voz, tanto quanto os pesquisadores, doutores e profissionais
especializados, que também possuem papeis fundamentais e onde uma criança,
sua vida, autonomia, desenvolvimento não o transtorno, são os grandes
objetivos, os grandes percursos, como grandes metas.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O Transtorno do Espectro Autista, uma das temáticas da presente
pesquisa está presente nos programas de intervenção precoce. É necessário
trazer o histórico, alguns conceitos e principais características do autismo, antes
de abordarmos a Intervenção Precoce.
Atualmente, o autismo é identificado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM - 5) como: O autismo foi definido pela primeira vez em
um artigo escrito em inglês: “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo” pelo
psiquiatra austríaco Leo Kanner em 1943. Em seu artigo, Kanner relata 11 casos,
dos quais o primeiro, Donald T., chegou até ele em 1938. No ano de 1944, o
médico Hans Asperger escreveu outro artigo com o título “Psicopatologia
Autística da Infância”, descrevendo crianças comparadas as determinadas por
Kanner. Contudo, devido o artigo de Asperger ter sido escrito em alemão, ele
levou muitos anos para ser lido. Ambos pesquisadores, são considerados hoje
em dia como responsáveis pela identificação do autismo, sendo que por
momentos determinados-se estudos de um ou de outros vinculados a distúrbios
diferentes diferentes (MELLO, 2007).

127

DISCURSOS E PRÁTICAS DOCENTES: REFLEXÃO E AÇÃO EDUCATIVA

O transtorno do espectro autista é um novo transtorno do DSM-5 que
engloba o transtorno autista (autismo), o transtorno de Asperger, o
transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno
global do desenvolvimento sem outra especificação do DSM-IV. Ele é
caracterizado por déficits em dois domínios centrais: 1) déficits na
comunicação social e interação social e 2) padrões repetitivos e restritos de
comportamento, interesses e atividades (DSM- 5, 2014, p. 809).

De acordo com Mello (2007, p. 16) o Autismo:
É uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito
precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza
sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no
uso da imaginação.

Com

base

na

definição

de

TEA pelo

DSM-5,

onde

traz como

características, comunicação e interação social e padrões restritos e repetitivos
de comportamento, interesses ou atividades, passamos a seguir abordar mais
detalhadamente cada uma delas.
Na interação social a maioria das crianças com TEA têm grande
dificuldade em relação com o outro, manifestam falta de empatia social e
emocional, preferem ficar sozinhas, parecem indiferente como pessoas que as
rodeiam, algumas apresentam resistência ao toque e ao abraço e procuram
conforto dos pais. Possuem dificuldade em participar de atividades de grupo,
manter um contato visual, bem como, capacidade de imitação pobre (COSTA,
2014).
Em relação a comunicação social algumas crianças apresentam mutismo
seletivo ou não, linguagem imatura, ecolalia, dificuldade de compreensão de
entonação de voz, leitura de expressões faciais e corporais. Outra característica
peculiar é a perda de habilidades linguísticas já adquiridas (BRASIL, 2014).
Nos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou
atividades é comum observar estereotipias, podendo ser mais evidências ou
sutis, ocorrendo com maior frequência em crianças que apresentam um
funcionamento global mais baixo. Apresentar interesses restritos, focando-se a
um determinado assunto ou objeto, estabelecendo relações incomuns com os
mesmos, explorando de forma peculiar, mecânica e repetitiva, como por exemplo,
girar uma rodinha de carro ao desencadear de brincar (jogo simbólico). É comum
uma criança com TEA possui uma rigidez de comportamento e pensamento,
principalmente há mudanças de rotinas, possuindo uma baixa capacidade de
tolerância a frustração (COSTA, 2014).
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As características citadas auxiliam no processo de identificação e
compreensão do TEA. Contudo, é importante que saibamos que cada criança
tem sua singularidade e que algumas características serão vistas em
determinados casos e outras não. Irão ter crianças com dificuldade de aceitar o
contato físico, por exemplo, e outras irão aceitar com naturalidade. É primordial
que as particularidades sejam avaliadas e não sejam criados rótulos, pois além
dos fatores biológicos que influenciam o desenvolvimento humano, temos os
fatores ambientais.
Costa (2014, p. 33) afirma que:
O autismo pode apresentar-se com maior ou menor intensidade, os graus
variam de moderado a severo. As crianças com TEA severo podem por
exemplo apresentar mutismo, e um comportamento extremamente repetitivo,
disruptivos e agressivo; e nos casos mais moderados as crianças podem
um alto nível de inteligência, apresentarem capacidades mais funcionais,
mas ainda apresentando dificuldade nas interações sociais. A maioria das
pessoas com autismo encontra-se em algum lugar entre esses dois
extremos.

Com base na contextualização da IP e do TEA, iniciaremos nossa reflexão
acerca da Intervenção Precoce em crianças com Transtorno do Espectro
Autista. A intervenção precoce poder ser vista como um tratamento de
importância no TEA?
Para que possamos responder este questionamento é importante
partirmos de que antes da IP é necessária a identificação do TEA ou de sinais
de alerta do transtorno. A identificação de sinais iniciais de problemas de
desenvolvimento, possibilita a instauração de procedimentos importantes, uma
vez que quanto mais precocemente intervir maior o número de resultados
positivos. Nos primeiros anos de vida, a criança apresenta uma maior
plasticidade das estruturas anátomo-fisiológicas e experiências de vida que
afetam o funcionamento neurais e sua constituição psicossocial, sendo assim,
esse período torna-se privilegiado para atividades (BRASIL, 2014).
Conforme Correia (2011, p. 68):
Quanto mais depressa o diagnóstico for feito e mais depressa se começar a
actuar, melhores serão os resultados. O ideal seria uma criança com
autismo ser identificada antes dos três anos. Na prática, os estudos
científicos mostram que a consulta com um especialista em
Desenvolvimento só ocorre por volta dos quatro anos e que o diagnóstico é
muitas vezes feito apenas aos cinco anos de idade.

O diagnóstico tardio é um dos problemas enfrentados no tratamento do
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TEA, pois, depois de muitos anos de cristalização de alguns sintomas, torna
mais difícil o tratamento.
Portanto, o primeiro passo a ser seguido em caso de suspeita é procurar o
Pediatra ou Médico da família. Caso a suspeita manter-se uma criança precisa
ser avaliada por um pediatra especialista na área do Desenvolvimento
Infantil. Após o diagnóstico estar confirmado, uma criança deve iniciar um
programa de estimulação, desenvolvimento da linguagem e modificação
comportamental, tendo como objetivo tornar a criança mais autônoma possível,
tornando-se

um

membro

participativo

da

sociedade. Os

programas

de

estimulação devem ser adaptados para cada criança, tendo em vista que cada
criança é uma criança e cada caso responde de forma variável ao tratamento
(CORREIA, 2011).
Para Milhorance apud Costa (2014, p.41) “quando a criança passa por
uma intervenção antes dos 3 anos, há probabilidade de melhora de 80% nos
sintomas”.
Para efeito conclusivo, pode-se afirmar que quanto antes iniciar um
programa de IP, melhor será o desenvolvimento de algumas competências da
criança com o TEA, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida.

CONCLUSÃO

Primeiramente realizo todo o processo de avaliação

e acolhimento às

famílias. De acordo com o perfil de cada aluno, eu incluo na sala de aula,
acompanho e oriento em relação a socialização, lembrando que os atendimentos
ocorrem uma vez por semana, dando suporte aos professores. Atendo de
maneira individual e coletiva as famílias com palestras e outros assuntos. As
famílias ficam na instituição aguardando os filhos enquanto os mesmos estão em
atendimento para qualquer eventualidade e o trabalho com as crianças é
realizado com atividades lúdicas.
É importante enfatizar que o diagnóstico inter e multidisciplinar preciso é
fundamental para que os médicos possam identificar corretamente os elementos que
estão afetando a saúde de seus pacientes. Consequentemente, é possível
estabelecer a melhor conduta para restabelecer ou possibilitar a construção da
convivência, aflorar suas competências e propiciar a construção da cidadania. É
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imprescindível discernir, com clareza, a natureza dos problemas de saúde.
O

Transtorno

do

Espectro

Autista

é

um

transtorno

do

neurodesenvolvimento que afeta uma parte significativa da população, reduz
uma grande complexidade e multiplicidade de variações. Compreende o que é e
as características que podem auxiliar no processo de identificação e diagnóstico
o mais cedo possível.
É um processo continuo de entender e interpretar cada um e, a partir da
confiança. Nenhum individuo é capaz de conseguir fazer e ser bom em todas as
coisas, e com os autistas isso também acontece. O que deve prevalecer no
autismo é a compreensão, o amor, pois ele deve ser ensinado a ter sua própria
autonomia, criar seus vínculos e aprender a querer e a discordar, fazendo suas
próprias escolhas.
Com o diagnóstico precoce é possível que programas de intervenção
sejam iniciados, tais como a Intervenção Precoce. Aliado às estratégias de
prevenção, o diagnóstico precoce fornece ao paciente uma chance maior de
tratamento e aumento de qualidade de vida, uma vez que possibilita a intervenção
propriamente dita ou em suas fases iniciais, quando o tratamento é, na maioria dos
casos, mais efetiva. Possibilita a minimização de problemas de deficiências ou de
risco de atraso de desenvolvimento, prevenindo sequelas e fomentando uma
inclusão social da família e da criança.
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Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Tecnológica Intercontinental
UTIC - PY. Professora de Língua Portuguesa. analucia.sc@hotmail.com

INTRODUÇÃO
O mundo atual passa por rápidas e profundas transformações que exigem um
novo posicionamento dos docentes e da escola. Nesse contexto a formação leitora
assim como o ato de ler precisa ser estimulada para que seja introduzido na vivencia
dos alunos como atividades que promovem mudanças de estado e comportamentos.
O tema da investigação científica focalizou os fatores docentes que
contribuem para a formação leitora dos alunos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental das escolas do bairro Senhor do Bonfim, do município de Xique-Xique,
BA no ano de 2020. A mesma foi protagonizada por docentes e gestores que
compõem

as escolas do bairro referidol. A formação leitora é uma temática

pertinente porque abrange o incentivo dos docentes e as estratégias por eles
desenvolvidas para a formação leitora dos alunos nas referidas escolas.
Estabeleceu-se como objetivo geral: Determinar fatores docentes que
contribuem para a formação leitora dos alunos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental nas escolas do bairro Senhor do Bonfim do município de XiqueXique/BA. E como objetivos específicos: descrever como a formação leitora do
docente contribui para a formação leitora dos alunos; identificar como o estímulo da
leitura na prática pedagógica contribui para a formação leitora e especificar como as
estratégias leitoras contribuem para a formação leitora.
Quanto à metodologia, o tipo de pesquisa adotado neste trabalho foi de
abordagem quantitativa. O desenho de investigação foi não experimental. A técnica
utilizada foi uma entrevista estruturada, tendo como instrumento um questionário
tricotômico fechado.
Sabemos que a formação leitora, hoje pode ser trabalhada em todos os níveis
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e modalidades de ensino, porém onde se vê uma ação mais frequente voltada para
a formação leitora é nos anos iniciais do Ensino Fundamental . Neste nível, o
impacto da leitura na vivencia do aluno faz despertar o costume de conhecer o
mundo ao seu redor, através de livros que podem auxiliar para um extenso
crescimento na sua formação. No entanto, a formação leitora apresenta algumas
características que é preciso pesquisar para entender quais os aspectos contribuem
de forma significativa para que os alunos formem-se leitores.
Acredita-se que muitos alunos das escolas de Ensino Fundamental I, em
geral, ainda não se conscientizaram que a formação leitora é o ponto de partida e
ponto de chegada de todo processo de ensino e aprendizagem e construção da
cidadania.
As escolas de Ensino Fundamental I em pauta que são objetos de estudos
integram-se no que se busca investir na formação leitora dos alunos, ou seja, têm na
leitura seu maior investimento, pois acreditam que por meio desta é possível formar
cidadãos críticos, conhecedores de seus direitos e deveres, sujeitos ativos capazes
de transformar o meio social onde vivem.
Sendo assim, a sociedade contemporânea vem cada vez mais exigindo
escolas

que

promovam

a

formação

leitora,

que

tenham

professores

compromissados com essa prática e que envolvam a família neste propósito com
isso faz-se necessário demonstrar que a ação de ler não é somente para
entretenimento ou uso acadêmico, é também, uma ótima ferramenta que oferece ao
leitor uma visão ampla de mundo, onde o sujeito pode contextualizar suas próprias
experiências com o texto lido. Logo as pessoas ao formarem-se leitoras tendem a
ser autônomas, com competências e habilidades diversas e múltiplas, que saibam
trabalhar em equipe, que tenham capacidade de aprender conviver e adaptar-se a
situações novas e complexas, de enfrentar novos saberes e desafios, promovendo
transformações no meio social.
1. FATORES DOCENTES PARA A FORMAÇÃO LEITORA DOS ALUNOS
É de conhecimento geral que os docentes são peças importantes para que as
mudanças aconteçam de fato dentro da escola, pois são esses profissionais que
estão em contato direto com os discentes, que planejam, organizam, orientam,
avaliam e desenvolvem atividades no dia a dia da sala de aula, visando o
desenvolvimento pleno dos mesmos, como destaca Freire (1992) “A curiosidade do
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professor e dos alunos, em ação, se encontra na base do ensinar e do aprender”. De
acordo com o pensamento de Cruz (2022):
A função dos professores é excepcional, dessa forma é preciso que tenham
uma formação acadêmica e ética, pois poderão ao longo da sua jornada,
enfrentar alguns problemas com alunos que são comumente associados a
uma crescente desestruturação familiar e do meio social, como: pais
separados, pais alcoólicos, desemprego, drogas entre outros. (CRUZ, 2022
p. 73)

A partir do momento que se pretende trabalhar com a leitura de modo que ela
dê sentido ao mundo, as aulas de leitura precisam representar sentido para os
alunos também. De acordo com Lajolo (2004, p. 15) “Ou um texto dá um sentido ao
mundo, ou ele não tem sentido nenhum. E o mesmo se pode dizer sobre nossas
aulas”. Com isso, é fundamental que o docente esteja pronto para atuar nas aulas
de leitura e em sala, ao levar um texto ou indicar um livro, é preciso estar interagindo
com a leitura e ter feito uma leitura prévia dos materiais indicados, pois caso algum
aluno questione o professor estará preparado para responder, passando confiança
aos alunos e demonstrando a importância de cada tema levado para a sala.
Para Cruz (2022) o professor poderá optar por levar novidades, como por
exemplo, textos de jornais ou revistas de fatos atuais, fazer debates, seminários em
sala de aula, pôr a turma para participar, compartilhar suas ideias e fazer com que o
aluno participe também. Valorizar a participação em sala quando o aluno expuser
seu ponto de vista faz com que as aulas tenham mais sentido para os alunos.
Em sua essência, ser professor hoje não é nem mais difícil nem mais fácil
do que era algumas décadas atrás. É diferente. Diante da velocidade com
que a informação se desloca, envelhece e morre, diante de um mundo em
constante mudança, seu papel vem mudando, senão na essencial tarefa de
educar, pelo menos na tarefa de ensinar, de conduzir a aprendizagem e na
sua própria formação que se tornou permanentemente necessária.
(GADOTTI, 2007, p. 64)

Parafraseando a autora Delia Lerner (2002), é importante que os professores
desenvolvam mecanismos para formar leitores capazes de ler nas entrelinhas e
assumir um posicionamento próprio frente à mantida, explícita ou implicitamente,
pelos autores dos textos com os quais interagem, ou seja, ter um ponto de vista
podendo rebater aquilo que ler.
Provavelmente, quando os alunos são estimulados a ler, podem se tornar
ativos e estarão sempre dispostos a praticar novas habilidades, por esse motivo é
fundamental que os docentes tenham condições de estimular sua turma e
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demostrando que a leitura é uma prática social, buscando com que os leitores
percebam que é necessário ler não somente para compreender, mas também para
se comunicarem, adquirir conhecimentos e ampliar horizontes em relação ao mundo,
e que, quanto mais praticar mais qualidade vai ter a sua leitura.
Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém
lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da
curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade,
sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é
procurar buscar criar a compreensão do lido; daí, entre outros pontos
fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que
ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da
compreensão. Da compreensão e da comunicação. (FREIRE, 1989, p. 261)

Formar um leitor nos anos iniciais do Ensino Fundamental , também requer
disciplina e treinamento. Martins (1988, p. 84) mostra que “o homem é um ser
pensante por natureza, mas sua capacidade de raciocínio precisa de tanto
treinamento quanto necessita seu físico para, por exemplo, tornar-se um atleta.”
Essa citação reforça as ideias apresentadas até aqui, que para tornar um grande
leitor é preciso além de atenção, um olhar atento para os desafios, pois ler é um
grande desafio que precisa ser praticado diariamente para ser vencido.
Destarte é preciso aperfeiçoar as ações de leitura que já vêm sendo
desenvolvidas na escola, com subsídios teóricos aos professores, buscando
melhorar suas ações docentes a partir da leitura. Isso porque a experiência do
professor como leitor é um dos elementos imprescindíveis no trabalho que
desenvolverá em sala de aula com o objetivo de formar novos leitores. Sendo assim,
é imprescindível investir na formação leitora docente, nos cursos de formação e no
exercício do estímulo da leitura na prática pedagógica como também em outras
práticas que auxiliem os professores nesta tarefa.
1.1 .1 A importância da formação leitora do docente
O professor que tem o hábito de ler pode ser um facilitador e mediador da
leitura. Antes de desempenhar o seu papel mais importante, o de orientador no
processo de formar leitores competentes, que gostem de ler, o professor deve ser
leitor, ter paixão pela leitura. Para um não leitor, será um pouco difícil formar bons
leitores, por que não é fácil convencer alguém a fazer aquilo que não estamos
convencidos. Como afirma Magnani (1989), precisamos nos formar como leitores
para interferir criticamente na formação qualitativa do gosto de outros leitores.
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Não é possível ensinar aquilo que não se conhece. Quando o docente
desconhece leitura a ignorando o prazer e as potencialidades que ela pode trazer,
dificilmente poderá ter êxito e condições favoráveis para mostrar e convencer os
seus alunos de que a leitura é uma ação necessária para sua formação e um hábito
a ser cultivado. Assim como “A leitura, como andar, só pode ser dominada depois de
um longo processo de crescimento e aprendizado”. (FREIRE, 1989, p. 15) a
formação leitora do educador também é condição para que ele saiba o que escolher
de leitura para seus alunos.
A formação leitora do professor é importante para qualquer mudança
educacional que se deseja realizar, sobretudo para a melhoria da qualidade do
ensino “Aprender e ensinar com sentido é aprender e ensinar com um sonho na
mente. A pedagogia serve de guia para realizar esse sonho” (FREIRE 1997, p.67).
Para atingir esse sonho faz-se necessário que os docentes que atuam nas salas de
aula e que pretendem contribuir para a formação leitora de seus alunos, adquiram a
formação necessária para realizar tal tarefa.
Seguindo o pensamento desse mesmo autor, a educação deve ser libertadora
e participativa, buscando a criação de uma nova sociedade. Para isso é fundamental
investir na leitura e também na pesquisa, pois:
“[...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque
indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho,
intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não
conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 1996, p.32).

Em conformidade com Cruz (2022) quando os docentes têm a oportunidade e
a prática da participação em cursos de formação e capacitação profissional,
principalmente os que apresentam uma temática voltada para a formação leitora de
seus alunos, as chances da melhoria do desenvolvimento de trabalho com a leitura
aumentam consideravelmente, especialmente quando esses docentes participam
desses cursos com compromisso e responsabilidade pensando em colocar em
prática todas as teorias apresentadas.
A leitura é ferramenta essencial para a prática profissional do docente, por
isso o professor precisa revelar-se um leitor que seja referência para seus
alunos. Cabe ao professor o papel de desenvolver no aluno o gosto pela
leitura através de uma aproximação significativa com os livros. Cada
professor, de acordo com sua história de leitura e as necessidades de seus
alunos, tem condições de avaliar o melhor caminho a ser traçado. (Silva,
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2013, p. 35)

Face ao exposto percebe-se que vários fatores relacionados à formação
leitora do docente estão ligados diretamente à formação leitora dos alunos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, pois a reflexão da própria prática deve ser baseada
em perguntas. Por isso não é uma atividade rotineira, pois cada dia dentro da sala
de aula é uma nova surpresa. Tanto os professores como os alunos são seres
humanos e, portanto, a cada dia acordam diferentes, esses fatores quando reunidos
são ferramentas de apoio que podem contribuir para este fim.
2.1.2 Importância da leitura na prática pedagógica
Sabe-se que a leitura desempenha papel fundamental na vida dos seres
humanos, sendo importante também para a formação da personalidade da criança e
por esses e outros motivos, o docente precisa estimular a todo instante o gosto pela
leitura, procurando demonstrar para seus alunos desde o começo da vida letrada as
obras literárias, textos atrativos e coloridos, contar e ouvir história, etc. Além dessas
práticas é muito importante que os professores façam o planejamento do ensino da
leitura, busquem estratégias motivadoras e estimulem o uso dos diversos gêneros
literários.
O de ler é está relacionado não apenas a um processo individual, pois essa é
uma prática social e como toda prática social, quando existe o estímulo há mais
chances da obtenção de êxito. Por isso o estímulo do docente aos discentes que
estes realizem a leitura é muito importante para que os mesmos adquiram uma visão
diferente do mundo por meio do ato de ler. Para Bastos, (2017, p. 5) “o entendimento
sobre o que se pretende ensinar é essencial para o professor que usando dos seus
muitos métodos norteará a sua didática pedagógica, tendo em vista as necessidades
específicas em cada contexto”
Incentivar a leitura, isto é, promover a formação do leitor requer também
disposição para pesquisa e o planejamento das atividades por parte do
professor. A leitura assim passa a fazer parte da sequência didática da aula.
É nesse contexto que a escola deve se configurar num ambiente de
estímulo à leitura em que ganha espaço o papel do professor leitor e
estimulador da prática de leitura. (SILVA, 2012, p.15)

Conforme Cruz (2022) pode-se perceber que a prática educativa voltada para
a formação leitora não deve ser casual, precisa ser baseada em um planejamento
sólido que possua metas e as ações que serão trabalhadas, a fim de terem seus
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objetivos alcançados. Sobre o planejamento, um importante autor de didática afirma
que:
O papel do professor, portanto é o de planejar, selecionar e organizar os
conteúdos, programar tarefas, criar condições de estudo dentro da classe,
incentivar os alunos para o estudo, ou seja, o professor dirige as atividades
de aprendizagem dos alunos a fim de que estes se tornem sujeitos ativos da
própria aprendizagem. (LIBÂNEO, 2005, p.08)

Com isso o estímulo do professor poderá despertar o interesse do aluno e
isso é importante para que seja estimulado a ter autonomia para a leitura, para que
possa perceber o prazer no ato ler. É de suma importância o papel dos docentes
indicarem diretrizes, estimularem e incentivarem a prática da formação leitora para
que esta se fortaleça cada vez mais entre os alunos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
2.1.3 Estratégias leitoras desenvolvidas pelos docentes
Ao se tratar da formação leitora dos alunos é possível observar que há uma
preocupação consciente em se desenvolver e aprimorar essa atividade no cotidiano
das escolas de Ensino Fundamental I. Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais),
documento oficial, criado para nortear a atividade docente nas escolas brasileiras,
enfatiza de forma bem explícita essa preocupação, como pode ser visto no seguinte
fragmento:
A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de
construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a
língua: características do gênero, do sistema de escrita, etc. (...) Um leitor
competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar,
dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles que podem atender a
uma necessidade sua. (...) Formar um leitor competente supõe formar
alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o que
não está escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações
entre o texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos
podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a sua
leitura a partir da localização de elementos discursivos (BRASIL, 1998, p.
41).

De acordo com o pensamento de Cruz (2022) as atividades como leituras
realizadas coletivamente ou em pequenos grupos, leitura silenciosa ou em voz alta
pelo aluno ou professor, a prática de apresentar às crianças a uma variedade de
histórias, ler contos de fadas que apresentem diferentes versões, personagens
diferentes ou finais, são produtivas e tem o importante papel de despertar o gosto e
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hábito da leitura e consequentemente para a formação leitora.
É importante que o professor escolha material que seja significativo para o
aluno, pois só assim desenvolverá o seu interesse em ler textos
diferenciados do seu cotidiano. É importante uma aula prazerosa para
prática de leitura, em um ambiente onde haja diversidade de texto, deixando
o aluno à vontade para fazer sua escolha para a leitura (BORGES, 2013, p.
05).

Em síntese os docentes podem utilizar em sala de aula várias estratégias
para desenvolver a formação leitora de seus alunos, dentre elas destaca-se
oportunizar, dar condições favoráveis para que o mesmo possa solucionar
problemas que lhe permitam avançar como leitor, porém esses problemas são
àqueles que podem ser confrontados com textos desde o inicio da alfabetização. A
criança só pode compreender o sistema alfabético na prática de leitura, por isso ela
não tarda em reconhecer e distinguir palavras de figuras ao abrir um gibi ou um livro
desde que sejam desenvolvidas as estratégias leitoras adequadas.

2. MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pela investigação de foco
quantitativo, tendo em vista que se buscou conhecer a realidade referente à
formação leitora dos alunos das escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental do
bairro Senhor do Bonfim município de Xique-Xique na Bahia, com a utilização dos
dados estatísticos.
O desenho da pesquisa foi não experimental porque a pesquisadora não
manipulou as variáveis, as mesmas foram observadas e mensuradas. Segundo
Sampieri (2010, p 152) a investigação não experimental corresponde aos estudos
que se realizam sem a manipulação deliberada das variáveis em que somente se
observam os fenômenos em seu ambiente natural para analisá-los.
Segundo Sampieri (2010) a investigação quantitativa utiliza a coleta e análise
de dados para responder perguntas de investigação e provar hipóteses
estabelecidas

previamente

e

confia

na

medição

numérica,

contabiliza

frequentemente o uso de estatística para estabelecer com exatidão padrões de
comportamento em uma população. O nível de profundidade do conhecimento foi
descritivo. “De fato, os estudos descritivos buscam especificar as propriedades, as
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características e os tópicos importantes que afetam um fenômeno”. (GIL, 2008, p.
46).
Para a seleção da amostra foi decidido aplicar o procedimento de
amostragem aleatório simples. A pesquisa foi realizada em duas (2) escolas públicas
do Município de Xique-Xique Estado da Bahia, Brasil, abrangendo os anos iniciais
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O instrumento para coleta de dados foi um
questionário tricotômico fechado com perguntas fechadas com três opções de
respostas: Sim, Não e Não sei. O mesmo foi construído pela pesquisadora, e foi
validado por juízo experto de 3 (três) especialistas com titulação em doutorado da
Ciências da Educação. Além disso, foi submetido à Plataforma Brasil (CEP/CONEP)
sendo aprovado por atender aos princípios bioéticos para pesquisa envolvendo
seres humanos, conforme a Resolução nº 466/12 e a Resolução nº 510/16 (CNS).

CONCLUSÕES

A análise das respostas emitidas pelos docentes e gestores, possibilitou
algumas conclusões em direção do objetivo geral da investigação que foi:
Determinar os fatores docentes que contribuem para a formação leitora dos alunos
dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas do bairro Senhor do Bonfim,
do município de Xique-Xique/BA. Obteve-se uma média de 70,6%. Esta medida
geral apresenta uma distribuição diferenciada nas três dimensões pesquisadas.
Sendo que os fatores docentes aparecem com maior índice 89,9%. Com relação aos
objetivos especifico, conclui-se que fica claro que a principal base dos fatores
docentes é a formação leitora do docente (77,7%), o estímulo da leitura na prática
pedagógica (94,4%) e as estratégias leitoras (97,3%).
Os resultados estão em consonância com os aportes teóricos desta pesquisa
que mostram que a leitura é um processo interno, mas precisa ser ensinada. Uma
importante estratégia para que isso ocorra, ou seja, para o aluno d e s e n v o l v a a
f o r m a ç ã o l e i t o r a , é que ele tenha aoportunidade de ver e entender como o
professor faz para elaborar uma interpretação. Assim, podemos perceber que a
prática docente voltada para a formação leitora não deve ser casual, precisa ser
baseada em um planejamento sólido que possua metas e as ações que serão
trabalhadas, a fim de terem seus objetivos alcançados.
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Almeja-se que esta pesquisa sirva de base para uma análise reflexiva sobre a
temática da formação leitora nas escolas de Ensino Fundamental I do bairro Senhor
do Bonfim do município de Xique-Xique/BA assim como, em outras escolas, na
busca da integração de todos os envolvidos no processo de formação leitora
comprometida com a qualidade da leitura dos educandos, nessa parceria, ambos
têm o mesmo objetivo que é educar a criança e o adolescente num todo.
Como recomendação é importante que como desdobramento, as dimensões
estudadas possam ser objeto de investigações futuras através de outro enfoque, que
permita compreender estes estudos de forma mais detalhadamente, sobretudo os
aspectos voltados para os profissionais da área, a fim de ampliar seus conceitos
sobre os fatores familiares, que contribuem para a formação leitora, desenvolvendo
possíveis estratégias sobre a temática.
Continuar investindo em cursos de formação de professores com estratégias
e mobilização no campo da formação leitora que permeia por necessidade sobre o
processo para que o letramento do sujeito perpasse outras nuances do saber
escolar e analisar fatores psicológicos, sociais, econômicos e culturais dos alunos e
familiares, de forma dinâmica, trabalhados com os alunos as crianças dos anos
iniciais do Ensino Fundamental que estão em processo de formação leitora que está
além de suas necessidades escolares.
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