
A coletânea A educação tecendo olhares sobre a psicopedagogia é resultado de
artigos produzidos em uma disdplina de orientação de TCCdo curso de psicopedagogia,
e de professores convidados como coautores, no qual os estudantes tiveram a
oportunidade de investigar, discutir e apresentar estudos de casos, estudos
bibliográficos relacionados a educação e atuação do psicopedagogo na escola.

Estaobra é destinada para profissionais de educação e da psicopedagogia, astemáticas
aqui trabalhadas indicam tanto uma reflexão quanto uma discussão sobre as
especificidades encontradas nas escolas e traz como tema central a atuação
do psicopedagogo na escola. A questão sugerida é analisada sob a ótica de
diferentes experiências construídas durante o desempenho da trajetória
profissional de seus autores.

Nessa perspectiva, o leitor vai identificar que os autores mantiveram uma
importante relação psicopedagogia, pedagógica e política entre o social e o
educacional, na busca de aprofundar as reflexões referentes à atuação do
psicopedagogo, principalmente em relação a suas práticas e os espaços de
atuação, para uma educação na perspectiva de uma aprendizagem com significados.

li[!] .

o conjunto dos artigos desta coletânea contempla as múltiplas questões que
se intercruzam no campo da ação da psicopedagogia, tendo como referência o
professor, a partir de várias abordagens teóricas.

A contribuição deste trabalho pode ser identificada a partir do momento em
que se oportunizou a discussão e a reflexão sobre as questões teóricas e práticas a
respeito da intervenção da psicopedagogia, promovendo reflexões e debates sobre o
contexto social, a escola e a atuação do professor no campo das especificidades e
necessidades dos estudantes.
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APRESENTAÇÃO

Os processos educativos consistem na elaboração e cons-
trução do conhecimento em diversos aspectos, por conseguinte
esses oportunizam mudanças da realidade dos diversos sujeitos
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

A educação tecendo olhares sobre a psicopedagogia apre-
senta considerações a cerca da educação, mais especificamente em
torno das possíveis intervenções psicopedagógicas em sala de
aula. Os autores e pesquisadores apresentam aqui suas pesquisas
através das experiências e vivências, buscando refletir sobre as
oportunidades de desenvolver uma prática pedagógica que de-
senvolva no discente um aprendizado baseado em significados.

Assim, o livro inicia a discussão a cerca das: Atividades
significativas do ensino da matemática buscando favorecer
uma aprendizagem significativa, o capítulo traz considerações
sobre as dificuldades de aprendizagem em relação ao ensino da
matemática e a importância da postura do professor mediador
a fim de solucionar essas dificuldades.

Continua o segundo capítulo com exposições sobre a
importância da leitura acadêmica e a importância da cons-
trução do conhecimento cientifica.

Em seguida apresentam-se reflexões sobre. A avaliação
escolar para aprendizagem a pesquisa buscou refletir sobre a
contribuição da avaliação como auxilio para o professor no
conhecimento da aprendizagem dos estudantes.

Surgem também discussões referentes a reflexões sobre a
docência e a inclusão os autores procuraram analisar como se
encontra os docentes na inclusão, identificar as dúvidas e pro-
blemas que os profissionais da educação possuem em relação
à inclusão e refletir sobre possíveis soluções desses problemas.

Diante os temas tão importantes e presentes na escola os
fatores sobre o fracasso escolar é apresentado no quinto capítulo
que promoveu discussão entre os docentes em torno do fracasso



escolar, entender o que pensam; qual o papel da relação professor-
-aluno; a participação da família no processo escolar, visando
uma maior compreensão e intervenção para as questões.

No sexto capítulo dificuldade de leitura e escrita em estu-
dantes do ensino fundamental, os autores discutem as diversas
concepções de leitura e as etapas do processo de escrita para
entender as dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita
que tem interferido no aprendizado dos estudantes.

Sétimo capítulo os processos de aprendizagem da matemática
foca a construção do raciocínio matemático os autores funda-
mentam a discussão particularmente na teoria piagetiana, muna
perspectiva cognitiva, estabelece uma relação entre o desenvol-
vimento cognitivo e a compreensão de conceitos matemáticos.

E finalizando com o último capítulo sobre a importância do
brincar e suas contribuições na educação infantil. Traz analises
sobre a importância do brincar na educação infantil e apresenta as
principais práticas que podem ser desenvolvidas nesse contexto.

Nessas perspectivas o livro incorpora reflexões e discus-
sões em torno das diversas situações vividas pelos docentes
em sala de aula, apresentando plausíveis vivências e inter-
venções que ampliam a possibilidade do trabalho docente
através do olhar do Psicopedagogo.

Elisângela Bezerra Magalhães
Ana Cláudia de Araújo Xavier

Emanuel Ramos Safes
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PREFÁCIO

"A EDUCAÇÃO TECENDO OLHARES SOBRE A
PSICOPEDAGOGIA", trata-se de um livro que aborda com
singeleza de propósito, a educação, dentro do seu contexto
de maior encanto e complexidade, o universo do ensino e
aprendizagem, versando o olhar da psicopedagogia. Uma obra
construída de forma coletiva, através de notáveis experiências
em sala de aula, transformadas em um projeto teórico e real
sobre o conhecimento psicopedagógico, onde os autores
procuraram refletir o quotidiano das práticas educacionais.

Mas antes de prosseguir com o prefácio, não poderia deixar de
mencionar a satisfação pessoal pelo convite feito-me pelos ilustres
pesquisadores e autores desta notável obra, para ser a prefaciadora
do livro, me colocando em condição de privilégio, ao ter prioridade
na leitura destas páginas, para com responsabilidade anunciar aos
leitores os caminhos que seus olhos irão percorrer neste livro.

Na leitura da obra, passeando pelas ideias e conhecimentos
apresentados, diversos pensamentos tomaram conta de
minhas percepções e emoções, de forma que mergulhei pelos
discursos dos autores, que souberam dosar a teoria com a
praticidade dos fundamentos educacionais, sendo possível
perceber o trabalho "in loco", onde o pesquisador retrata suas
experiências, de forma criteriosa, produzindo reflexões de
certos conceitos, antes aprisionados em práticas corriqueiras,
levando-nos a repensar o ensino e aprendizagem como um
caminho de portas abertas, envolto de ações dinâmicas, que
nos projeta para refletir o futuro, destacando a função da
psicopedagogia, diante das práticas educacionais já existentes.

Ao longo da leitura das páginas deste livro, os autores
perseguem o entendimento da psicopedagogia nas práticas
educacionais de ensino e aprendizagem, nos concedendo
uma visão das relações educacionais, envolta em temas
como avaliação, fracasso e inclusão escolar. Igualmente
apresentam reflexões sobre o desenvolvimento das



habilidades de leitura e escrita, bem como da brincadeira
como instrumento no processo de ensino e aprendizagem.

Os textos desta obra conseguem nos deliciar, não apenas
pela diversidade de informações que envolve a psicopedagogia,
no processo de ensino e aprendizagem, mas também pelas
relevância das várias pesquisas apresentadas, que retratam a sala
de aula em diversos contextos, seja à questão da matemática,
buscando sua significância no cotidiano o ensino e aprendizagem,
envolvendo discussões sobre a teoria piagetiana, seja na
discussão sobre a relação da leitura com a produção científica.

Numa obra coletiva, a leitura do conjunto de
pensamentos perfaz a grandeza da contribuição acadêmica,
enaltecida pela complexidade para elaboração deste livro,
destacada pelo rigor científico aplicado nas pesquisas em
pauta, bem como, pela relevância prática da matéria na
formação do docente, no contexto da psicopedagogia.

Aproveito para parabenizar os autores pelo trabalho
desenvolvido, desejando que os leitores encontrem o prazer
na leitura, tanto quando os autores tiveram em redigi-Ia.
E que as pretensões psicopedagogias aqui apresentadas,
inspirem os leitores para surgirnento de novas pesquisas.

LUCIENE SANTOS LIMA, Mestre em Administração
Pública, Bacharel em Ciências Contábeis e Direito, Professora
Assistente da Universidade Estadual Vale do Acaraú -
UVA e membro da Diretoria do Instituto Dom José - IDJ.



CAPÍTULO 1

o PROFESSOR MEDIADOR E
ATIVIDADES SIGNIFICATIVAS

DE MATEMÁTICA:
ressignificando a aprendizagem

fzabel Cristina Pereira Araújo Fontenele
Elisângela Bezerra Magalhães

Marcos Wender Santiago Marinho

Embora o surgimento de vários progressos em relação
ao ensino de matemática, a realidade evidencia questões pro-
blemáticas presentes no exercício pedagógico e provoca os
professores a pensarem sobre os processos de ensino e apren-
dizagem nessa área do conhecimento.

Por se tratar de urna disciplina complexa que a maioria
dos estudantes sente certo receio, apresenta dificuldades para
entender e aprender, falar das dificuldades de aprendizagem em
matemática não é tão simples. Entendendo que essas dificuldades
podem ocorrer por diversos fatores como cognitivos, psicológicos
e pedagógicos entre outros, os docentes precisam investigar para
que, sabendo das possíveis causas das dificuldades, tenham con-
dições de desenvolver atividades adequadas para o e tudantes.

O interesse por essa pesquisa surgiu diante da experiência
dos autores com o terna e a partir de discussões sobre uma
observação de dificuldade com alguns estudantes no 6°ano do
ensino fundamental II de urna escola particular de Fortaleza
Ceará. Percebemos que as dificuldades na compreensão dos
conteúdos estavam deixando os alunos desestimulados, des-
motivados bem corno perdendo a curiosidade pelos conteúdos
causando desinteresse e antipatia pela disciplina.

As dificuldades de capacidades matemática apresentadas
pelo individuo trazem prejuízos significativos em tarefas da
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vida diária que exigem tal habilidade. (SANCHEZ 2004,
pg.177). Essa é uma das causas do transtorno na matemática
que pode prejudicar o .estudante na sua vida, principalmente
quando estiver na idade adulta. Escolhemos o 6° ano porque,
embora a maioria das escolas trate a transição como algo na-
tural, na realidade é complicado, os estudantes sentem muitas
dificuldades, principalmente na disciplina matemática.

O principal objetivo desta pesquisa é analisar se o ensino
da matemática baseado em atividades matemáticas significa-
tivas motivam os estudantes para aprendizagem.

Diante da experiência em sala de aula como docente,
algumas indagações foram se fazendo presente: Por que os
educandos não estão conseguindo compreender os conteúdos
ensinados durante o ano letivo de 20 16? Será que essas dificul-
dades já vêm dos anos anteriores? Eles estão tendo dificuldade
de transição do 5° ano para o 6° ano?

Com intuito de responder a esses questionamentos, inves-
tigamos quais características de alguns estudantes do 6° ano na
disciplina matemática.

Em relação a dificuldade de matemática autores com José
e Coelho (1997) considera que: "É a partir dos 7 ou 8 anos,
com a introdução dos símbolos específicos da matemática e
das operações básicas, que os sintomas se tornam mais visí-
veis". (JOSÉ; COELHO, 1997: p.148) Nossa investigação
terá o propósito de identificar os problemas que estão levando
esses estudantes a sentir tanta dificuldade de aprendizagem na
determinada disciplina e fazer intervenções traçando planos
para desenvolver conhecimentos necessários para que haja
uma boa aprendizagem e que amenize essas dificuldades.

A metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa foi
quali quantitativa, sendo uma pesquisa tipo estudo de caso. Os
principais autores que fundamentam nossa pesquisa são autores
que se dedicam ao estudo mais aprofundado da Matemática
como: Rangel (1992), apoiado por um grande conhecimento
da teoria piagetiana traçou relações da vida escolar do aluno
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ligada ao meio social. Para Johson e Myklebust (2006) a di-
ficuldade de aprender matemática está ligada a vários fatores,
como desordens e fracassos em aritmética. E já Paulo Freire
indica que se deve criar situações para que o estudante possa
desenvolver sua própria produção. " ... ensinar não é transfe-
rir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria
produção ou sua construção". (FREIRE, 1996, p. 52.)

A estrutura desse artigo está dividida nas seguintes partes:
Principais características da dificuldade de aprendizagem em
matemática: Fatores que interferem na aprendizagem. Ensino
da Matemática. Procedimentos metodológicos da pesquisa:
desenho da pesquisa, instrumentos, desenvolvimento da pes-
quisa. Análise da pesquisa.

Principais características da dificuldade de
aprendizagem em matemática

A matemática, por ser essa disciplina que causa "medo"
na maioria dos estudantes, faz- se necessário que tenhamos
entendimento sobre as características principais das dificul-
dades que esses estudantes apresentam.

O transtorno na Matemática caracteriza-se da seguinte
forma segundo (SANCHEZ, 2004, p. 177):

A capacidade matemática para a realização de ope-
rações aritméticas, cálculo e raciocínio matemático,
capacidade intelectual e nível de escolaridade do
indivíduo não atinja à média esperada para sua
idade cronológica.
As dificuldades da capacidade matemática apresen-
tadas pelo indivíduo trazem prejuízos significativos
em tarefas da vida diária que "exigem tal habilidade.

• Em caso de presença de algum déficit sensorial, as
dificuldades matemáticas ultrapassem aquelas que
geralmente estão associadas.
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• Diversas habilidades podem estar prejudicadas
nesse transtorno, como as habilidades linguísticas
(compreensão e nomeação de termos, operações ou
conceitos matemáticos, e transposição de problemas
escritos ou aritméticos, ou agrupamentos de obje-
tos em conjuntos), de atenção (copiar números ou
cifras, observar sinais de operação) e matemáticas
(dar sequência a etapas matemáticas, contar objetos
e aprender tabuadas de multiplicação).

Percebe-se pelo evidenciado acima, que são muito va-
riadas as características da dificuldade de aprendizagem em
matemática, são vários fatores que dificultam a possibilidade
de conhecer e solucionar essas dificuldades. Nessa perspectiva,
torna-se importante conhecer onde a disciplina restringe e onde
amplia possibilitando aos professores de matemática, condições
de melhorar o desempenho dos estudantes e conduzindo-os
para uma melhor aprendizagem.

Fatores que interferem na aprendizagem

Podemos perceber que um dos fatores que podem influen-
ciar o desinteresse dos estudantes em relação ao conteúdo de
matemática é a falta de contextualização das atividades, fazendo
com que os educandos não relacionem a matemática desenvol-
vida na escola com seu cotidiano. Quando o professor utiliza
situações-problemas desprovidas de significado, essas podem
não ter o mesmo sentido e nem tampouco o mesmo valor para
o aluno Muniz (2008). Quando o estudante está estudando um
conteúdo que não tem nada a ver com o seu cotidiano, e pensa
que nunca servirá em sua vida, percebe-se que o desinteresse é
significativo, causando cansaço mental com a disciplina.

O ensino deve permitir que o estudante compreendesse o
conteúdo por meios de exemplos direcionados ao seu cotidiano
para que, futuramente, seja capaz de resolver os problemas mais
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complexos que venha surgir na sua vida estudantil ou mesmo
no seu dia a dia. Desta forma os educandos terão segurança
e autonomia para tomarem decisões em diversas situações.
A partir dos nossos estudos, observamos que existem outros
fatores que prejudicam o desenvolvimento da aprendizagem
de matemática. Vamos citar alguns:

Linguagem Formal: É utilizada em sala de aula, pois
examinamos as dificuldades de os estudantes fazerem a ponte
da linguagem formal, utilizada para expressar os conceitos
matemáticos, para uma linguagem informal, usada no seu
cotidiano. A matemática é uma ciência exata, mas que se uti-
liza do pensamento humano na prática e nos conhecimentos
cotidianos. "A Matemática não se desvincula do pensamento
enquanto está sendo produzida e vem a tomar-se parte de uma
ciência quando é ensinada na escola e aprendida dentro e fora
da escola" (SCHLIEMANN, 1991, p. 11).

Formação do professor de matemática: A formação uni-
versitária do professor é extrema importância para que possa
desempenhar sua profissão com compromisso e responsabi-
lidade. O professor deve tem que se aperfeiçoar profissional-
mente durante o percurso de sua formação, ter feito um bom
estágio e ter tido uma boa orientação no início de sua carreira.

Utilizar essa aprendizagem como ferramenta para de-
senvolver uma boa aula, onde haja a aprendizagem desejada.
Segundo Lorenzato, (2006)

No entanto, muitos professores não conseguem se utili-
zar, na prática docente, das vantagens que ela oferece;
isso geralmente ocorre porque eles não a conhecem, não
a estudaram em seus cursos de formação de professor
(LORENZATO,2006)

Estrutura sócia econômica e cultural das famílias: Nota
que boa parte para que haja um bom desenvolvimento de
aprendizagem do estudante depende da instituição escolar,
mas sabemos também que a outra parte depende da estrutura
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familiar que está tendo dificuldade de estabelecer critérios de
valores e prioridades fundamentais no desenvolvimento da
educação de seus filhos. As famílias passam por problemas
financeiros, com o aumento do desemprego, as famílias de
baixa renda vêm se agravando.

Sem falar nos problemas de estruturação familiar, como
a separação dos pais, onde um dos dois, pai ou mãe, às vezes
os avós vão assumir sozinhos a criação e educação dos filhos.
Muitas vezes entram em conflitos e não conseguem passar
valores morais e éticos. Sem falar que muitas vezes nem
condições de morar num ambiente saudável. Os estudantes
estão trazendo esses problemas para a instituição de ensino,
refletindo no baixo rendimento escolar, indisciplina e muitas
vezes violência com os colegas dentro ou fora da escola.
Quando os pais não estão em condições de ajudar os filhos
positivamente, deve haver uma interferência dos órgãos pú-
blicos, como o conselho tutelar.

O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa bem claro
no artigo 4°: É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta priori-
dade, a efetivação dos direitos referentes à saúde, à alimenta-
ção, à educação, ao esporte, ao Jazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária. (KALOUSTIAN, 1998, p. 5).

Percebe-se que existem vários fatores que prejudicam a
aprendizagem, seja no desenvolvimento cognitivo, emocional
ou pedagógico. Interferindo diretamente no processo de desen-
volvimento da aprendizagem, no caso, matemática que é uma
disciplina complexa que muitos não se identificam com ela.

Ensino da matemática

Para que o estudante consiga construir seu conhecimento
matemático, é preciso que o professor esteja preparado, do-
minando a disciplina, para que através dela possa organizar
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estratégias que facilitem a aprendizagem. Não basta saber
só o conteúdo, é preciso que o professor seja conhecedor da
realidade em que os estudantes se encontram, assim poderá
planejar as aulas partindo da atual situação de conhecimento
dos mesmos. Segundo Lorenzato (2006 p.27):

... Ninguém vai a lugar algum sem partir de onde está,
toda a aprendizagem a ser construída pelo aluno deve
partir daquela que ele possui, isto é, para ensinar é pre-
ciso partir do que ele conhece, o que também significa
valorizar o passado do aprendiz, seu saber extraescolar,
sua cultura primeira adquirida antes da escola, enfim,
sua experiência de vida.

É de fundamental importância considerar a individua-
lidade de cada estudante com sua singularidade, assim será
possível haver uma aprendizagem de qualidade, construída a
partir das experiências já existentes nos estudantes.

Para "Lorenzato (2006 p.51-52), é necessário que o pro-
fessor se questione em cada aula" para que serva meus alunos
aprender esse conteúdo? Quais são os conceitos fundamentais
desse conteúdo? "De quais meios e estratégias disponho para
proporcionar a aprendizagem"?

Não é fácil desenvolver um trabalho que seja satisfatório
para o processo de desenvolvimento da aprendizagem, onde
os estudantes tenham bom rendimento e o professor consiga
resultados positivos na sua vida docente.

Atualmente o ensino da matemática está presente pratica-
mente em todas as áreas da sociedade, como química, física, ar-
quitetura, informática e engenharia, entre outras. Hoje se percebe
que não dar para viver sem os conhecimentos da matemática,
pois tem um papel fundamental nos âmbitos da sociedade. A ma-
temática é usada frequentemente, desde uma simples compra de
um produto, até as mais complexas situações cotidianas. Melhor
dizermos em tudo que olhamos, existe matemática.

Nos dias de hoje, o ensino da matemática está dividido em
três componentes segundo (CARVALHO, 2005). °primeiro
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refere-se à Conceituação, na qual, por meio de "aulas teóri-
cas", o professor apresenta definições, proposições, fórmulas
(possivelmente deduzidas), e relaciona os novos conceitos com
os já conhecidos pelos alunos. A seguir, tem-se o momento
da manipulação, caracterizado pelos "exercícios de fixação,
onde é oportunizado aos alunos aplicarem os conceitos das
'aulas teóricas"'. Finalmente, tem o terceiro componente, a
Aplicação, na qual objetiva-se relacionar o conhecimento
teórico com a solução de situação concreto.

Nessa perspectiva observamos que na nossa realidade é isso
que acontece,por várias razões, seja o professor seguir o roteiro do
livro didático ou simples fato de não querer renovar sua metodolo-
gia, deixando de abrir caminhos para que facilite a aprendizagem
de uma disciplina tão complexa. Não basta o professor ser um
excelente conhecedor da matemática, é necessário que ele seja
criativo e consiga reunir habilidades para motivar os estudantes,
ensinando-os a pensar, estimulando a imaginação destes.

Percurso metodológico da pesquisa
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, baseamo-nos

numa pesquisa tipo estudo de caso, segundo Berviam (2002,
p.67) "o estudo de caso é a pesquisa sobre um determinado
indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja represen-
tativo do seu universo, para examinar aspectos variados a sua
vida". Sentimos necessidade de reunir dados qualitativos e
quantitativos. No processo de dados, a partir de procedimen-
tos mistos (qual i-quantitativos), envolvem dados numéricos,
como também informações textuais.

A metodologia da pesquisa foi uma abordagem tipo quali
quantitativa baseada em alguns teóricos como Toledo e Toledo
(1997: p.14115) relata que:

[... ] Resolução de problemas. Essa proposta, mais atual,
visa à construção de conceitos matemáticos pelo aluno
através de situações que estimulam a sua curiosidade
matemática. Através de suas experiências com pro-
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blemas de naturezas diferentes o aluno interpreta o
fenômeno matemático e procura explica-Io dentro de
sua concepção da matemática envolvida [... ].

As perguntas que se fizeram insistentes foram: Os estu-
dantes terão interesse de aprofundar mais sobre os conteúdos,
levantando hipótese e ajudando-os a ter consciência da utilidade
da matemática para resolver e analisar os problemas do seu dia
a dia. Para responder a esses questionamentos utilizaremos pes-
quisas bibliográficas: livros, sites de internet, vídeo aulas e etc.

A pesquisa foi realizada na sala de aula do 6° ano, com
cinco estudantes de uma turma de vinte oito. Foram realizadas
duas atividades e um questionário com 7 perguntas.

Desenho da pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição particular
de Fortaleza entre os meses de setembro, outubro e novembro
de 2016 com cinco estudantes e a professora de matemática.

Os sujeitos pesquisados foram estudantes com a faixa
etária de onze e doze anos, ambos começaram a vida escolar
aos três anos de idade. Não são repetentes, mas alguns sempre
tiveram muita dificuldade e outros com pouca dificuldade na
disciplina. São bastante participativos nas aulas e têm o acom-
panhamento necessário dos pais. Apresentam sempre resolvi-
das as atividades passadas para casa. Algumas vezes brincam
com os outros colegas, tirando a atenção da explicação que
professora está dando. São estudantes alegres, extrovertidos
que se relacionam muito bem com os colegas e professores.

A escola funciona em dois turnos, manhã e tarde. Edu-
cação Infantil, Ensino Fundamental I e lI, Ensino Médio e
Pré-vestibular. Sua estrutura física conta com três prédios,
dividido por nível, prédio um funciona O ensino fundamental
II, ensino médio e pré-vestibular com dezoito salas de aulas,
um banheiro masculino, um banheiro feminino, uma sala de
professores, uma biblioteca, uma cantina, um laboratório de
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informática, um laboratório de biologia, química e física, uma
sala de dança, uma sala de coordenação, uma secretaria, uma
tesouraria, uma livraria, um pátio, uma quadra de esportes e a
portaria. Prédio dois-funciona o Ensino Fundamental I: doze
salas de aulas, um banheiro masculino, um banheiro feminino,
um pátio, uma sala de coordenação, uma sala de dança e karatê
e uma portaria. O prédio três funciona a educação infantil:
doze salas de aulas, um banheiro masculino, um banheiro
feminino, um pátio de areia, um parque infantil, uma sala de
coordenação, uma sala de mídia, uma cozinha experimental
e um ambiente onde funciona o tempo integral com quartos,
cozinha, banheiro bem parecido com um ambiente de casa.

Instrumentos

Foi realizado um questionário simples para analisar algum
tipo de dificuldade na aprendizagem matemática. Fizemos um
questionário com perguntas de resposta direta (sim e não) e
somamos os pontos. Se a pontuação geral for de 50% ou mais,
podemos passar a uma investigação mais detalhada e buscar
um diagnóstico interdisciplinar.

O questionário fechado é elaborado com perguntas cujas
respostas são definidas em meio a alternativas previamente
estabelecidas, segundo (MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 77)
Há uma restrição na liberdade das respostas, porém são mais
objetivas, possibilitando uma facilidade na aplicação.

Construir um questionário consiste basicamente em tra-
duzir os objetivos da pesquisa em questões específicas. As
respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados
requeridos para testar as hipóteses ou esclarecer o problema de
pesquisa (GIL,1999, p. 129). Um questionário poderá abordar
diversos pontos. O importante é saber formular as questões.
Uma sugestão segundo Gil (1999):

a) as perguntas devem ser formuladas de maneira clara,
concreta precisa;
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b) deve-se levar em consideração o sistema de preferên-
cia do interrogado, bemcomo o seu nível de informação;
c) a pergunta deve possibilitar uma única interpretação;
d) a pergunta não deve sugerir respostas;
e) as perguntas devem referir-se a uma única ideia
de cada vez.

Tivemos o cuidado de analisar cada questão e resposta se-
paradamente, todas as respostas desta pesquisa são corrfidencias
l' nenhuma resposta individual possa ser identificada. A resposta
obtida neste questionário teve finalidade exclusiva de analisar
IIS deficiências das dificuldades de aprendizagem de matemática
dos cinco estudantes do 6°ano da determina escola particular.

I>csenvolvimento da pesquisa
Com intuito de coletar dados e identificar as possíveis

.ausas das dificuldades apresentadas pelos estudantes, desen-
volvemos algumas atividades antes dos questionários com
intuito de fazer uma observação das posturas dos estudantes
'111 relação aos conteúdos ministrados.

As atividades foram desenvolvidas a partir dos meses de
setembro, outubro e novembro de 2016 foram realizadas duas
atividades com o intuito de observar os estudantes, em especial
os que estão com dificuldade na disciplina de matemática.

Figura! Atividade Extraclasse

Fonte: Acervo das autoras
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Essa atividade foi realizada com dois estudantes que
estão com dificuldade na disciplina de matemática e uma que
consegue melhores resultado em sala de aula.

A própria estudante se ofereceu para ajudar aos colegas.
Eles estudaram juntos os conteúdos da prova bimestral, onde
houve muitas dúvidas e debates entre eles, nesse momento de
estudo o que nos chamou atenção foi o fato da estudante com
bons resultados se dirigia aos outros com as seguintes informa-
ções: vocês lembram que a professora falou que era assim, a
professora nos ensinou dessa maneira. Em momento algum se
posicionou como soubesse mais que os outros e sim lembrando
a forma que foi ensinada. Isso deixou os colegas a vontade para
questionar sobre as dúvidas que estavam sobre o conteúdo.

Ao final da atividade tivemos a oportunidade de perceber
interesse de aprender por parte dos estudantes e de analisar que
através das atividades diferenciadas e contextualizadas que foi
possível haver um aprendizado diferenciado e significativo.

Figura 02 Atividade Lúdica

Fonte: Acervo dos autores

Essa segunda atividade foi realizada em sala de aula
com a participação de toda turma, foi um jogo de perguntas
e respostas, aonde um aluno ia fazendo uma pergunta sobre
o conteúdo no caso porcentagem era respondido pela turma
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toda e assim ia passando a vez do outro aluno perguntar. Eles
mesmos criavam a pergunta, como: Quanto é 50% de 200?

e eu comprar uma bicicleta por R$500,00, e tiver 10% de
desconto. Quanto vou pagar na bicicleta?

Foi um momento de muita descontração onde o foco era
observar a participação dos estudantes com dificuldade e para
nossa surpresa participaram bem, nas perguntas se esforçaram
para realizar alguma, em questão de responder tiveram um
desempenho melhor. Finalizando a segunda atividade pode-
mos observar que as atividades contextualizadas trazem auto
estima e segurança aos estudantes, tornando -os capazes de
produzir desenvolvendo o raciocino lógico.

Segundo Ausubel (1963, p. 58 apud MOREIRA, 1997,
p. 1), "A aprendizagem significativa é o mecanismo humano,
por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade
de ideias e informações representadas em qualquer campo de
conhecimento". Para que o mecanismo seja acionado, é preciso
que o aprendiz já possua algum conhecimento prévio, ou seja,
já deve existir uma estrutura cognitiva em funcionamento.

A contextualização do conteúdo é importante na vida
cotidiana do estudante, tudo aquilo que se aprende em sala de
aula, em algum momento poderá ser vivenciado em suas vidas.
Vale ressaltar que a contextualização faz com que o estudante
inta que o saber não significa apenas acumular conhecimentos

teóricos e sim conhecimentos para encarar situações que possa
aparecer no seu dia a dia. Tornando-os cidadãos capacitados
a resolver os problemas que venham aparecer.

Após a realização das atividades aplicamos o questionário
com 07 (sete) perguntas fechadas para os cinco estudantes com
dificuldade na matemática que foi elaborado com as seguintes
perguntas: I) Não consigo entender a tabuada; lI) Não con-
sigo identificar os símbolos matemáticos (- ou +), não sei o
seu nome e o que eles significam; lIl) Todos da minha turma
sabem raiz quadrada, mas, na realidade, eu não sei; IV) Às
vezes, esqueço o nome das figuras geométricas como círculo
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e triângulo; V) Às vezes, sei a resposta do problema, mas não
sei como eu cheguei lá; VI) Não compreendo porcentagens;
VII) Se tenho que responder uma pergunta relacionada com
números, fico ansioso 'e não lido bem.

Esse questionário foi elaborado pelas autoras com objetivo
de analisar as atitudes dos estudantes e como se sentem com
a disciplina da matemática.

Quadro 1 - Questionário realizado com alunos com dificuldade

Não consigo entender a tabuada; 2 3
Não consigo identificar os simbolos matemáticos (- ou +), não

4 1sei o seu nome e o que eles significam;

Todos da minha turma sabem raiz quadrada, mas, na realidade, 5 Oeu não sei;
Às vezes, esqueço o nome das figuras geométricas como 2 3círculo e triângulo;

Às vezes, sei a resposta do problema, mas não sei como eu
1 4

cheguei lá;
Não compreendo porcentagens; 2 3
Se tenho que responder uma pergunta relacionada com 5 Onúmeros, fico ansioso e não lido bem.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com os dados obtidos nos questionários, tivemos condi-
ção de fazer levantamento de dados e desenvolver uma análise
com mais precisão e entender as dificuldades apresentadas
pelos estudantes.

Análise da pesquisa das atividades
e dos questionários

As atividades aplicadas nos favoreceram uma aproximação
maior dos estudantes e nos possibilitou uma observação mais pró-
xima das suas posturas e atitudes durante o estudo dos conceitos.

Na primeira atividade houve um avanço significativo, os
estudantes sentiram mais confiança para realizarem a prova
bimestral, tendo bom resultado na nota.
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Durante a segunda atividade observamos que os estudantes
111111dificuldade no conteúdo tentaram responder as questões
luuuuladas pelos colegas, tentando compreender como era
1I1101Ll1ada,adquirindo conhecimento para produzir futuramente.

A aplicação do questionário foi importante para comple-
111-ntar as nossas observações.

Na primeira pergunta: Não consigo entender a tabuada,
dlls 05 (cinco) estudantes, dois (02) afirmam que entendem
• três (03) afirmam não entender, diante dessas respostas
podemos perceber que a dificuldade de entender a tabuada é
1101dos fatores que prejudica a aprendizagem na matemática.

A segunda pergunta: Não consigo identificar os símbo-
los matemáticos (- ou +), não sei o seu nome e o que eles
,'i mificam, dos 05 (cinco) estudantes, quatro (04) afirmam
que identifica e um (1) afirma não identificar, diante dessas
respostas podemos observar que os estudantes conseguiram
uprcnder esses símbolos nas séries inicias.

Na terceira: Todos da minha turma sabem raiz quadrada,
mas, na realidade, eu não sei, dos cinco (5) estudantes todos
1csponderam que não sabem, baseando nessa resposta pode-
1110ver que os estudantes não aprenderam o conteúdo que se
ioi ia no ensino fundamental lI.

A quarta pergunta: Às vezes, esqueço o nome das figuras
, iométricas como círculo e triângulo; dos cinco (05) estudantes

doi' (02) esquecem e três (03) não esquecem, diante dessas res-
postas podemos perceber que apesar da maioria não esquecer, são
figuras simples que para a idade deles era para ser bem conhecidas.

Para o quinto questionamento: Às vezes, sei a resposta
do problema, mas não sei como eu cheguei lá; dos cinco (05)
.studantes um (01) sabe e quatro (04) não sabem, podemos
observar que falta raciocínio lógico por parte desses estudantes.

Na sexta pergunta: Não compreendo porcentagens; dos
.inco (05) estudantes dois (02) compreendem e três (03) não
compreendem, podemos perceber com essas respostas que os es-
tudantes estão precisando de mais aulas ligadas ao seu cotidiano.
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Enfim a sétima pergunta: Se tenho que responder uma
pergunta relacionada com números, eu fico ansioso e não lido
bem. Dos cinco (05) estudantes todos responderam que ficam
ansiosos, com base nessa reposta podemos perceber que a difi-
culdade de aprendizagem traz insegurança para esses estudantes.

Durante a pesquisa podemos observar que os estudantes
com dificuldade na disciplina de matemática não estão conse-
guindo raciocinar para resolver os problemas mais complexos
do cotidiano. Falta de interesse, curiosidade e raciocínio lógico
são os problemas mais encontrados por parte desses estudantes.

Conclusão

A pesquisa nos possibilitou a identificação de algumas
dificuldades e as possíveis origens delas. Foi possível obser-
var que as dificuldades de aprendizagem em matemática no
6°ano ocorrem por diversos fatores, a dificuldade pode vim
desde as séries iniciais e piorando na transição do 5° ano para
o 6°ano, onde tem um contexto maior. O papel do professor é
de suprema importância para que haja um bom resultado no
desenvolvimento da aprendizagem.

Na perspectiva da pesquisa, podemos dizer que cabe ao
professor desenvolver habilidades que facilitem a absorção
de aprendizagem e motivar os estudantes a utilizar sua criati-
vidade para resolver os problemas envolvidos da matemática
em sala de aula e no seu cotidiano.

Com essa nova postura docente, os estudantes terão mais
interesse pela disciplina quando houver mais situações envol-
vendo o conteúdo com sua vida cotidiana, sobre problemas serão
resolvidos baseados no que aprende na escola e na sociedade.

Com a ajuda dos colegas e de profissionais como psico-
pedagogos, psicólogos e demais responsáveis pela a educação
gestores e familiares têm uma tendência de melhorar a difi-
culdade de aprendizagem destes estudantes.
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Foi possível observar que as atividades significativas
upriram as expectativas de aprendizagem desejada, alcan-

\ 11 lido um bom resultado na determinada disciplina. Visto que
li .studantes conseguiram aprender de maneira prazerosa e
111 oduziram o que foi trabalhado no período determinado.
Nesse entido, podemos concluir que as atividades signifi-
llll ivas, utilizando resolução de problemas promove melhor
"PI ndizagem, contribuindo para que o estudante desenvolva
11111 c ·tímulo para continuar estudando.
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CAPÍTULO 2

A LEITURA ACADÊMICA
E CIENTÍFICA E SUA

IMPORTÂNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DO
TRABALHO CIENTÍFICO

Rosângela Braga Alves Barros
Emanuel Ramos Sales

Jacqueline Vieira de Araújo

"Os livros não são capazes de mudar o mundo, quem
muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam
pessoas". Mário Quintana

A leitura é a principal fonte para o aprendizado, mas o
que podemos ver hoje é que as tecnologias do mundo mo-
derno têm distanciado cada vez mais as pessoas da leitura e
transformado em uma geração cada vez mais desinteressada
pelo prazer de ler. Percebe-se que mesmo nas universidades,
acadêmicos conseguem concluir cursos, sem ao menos ter lido
algum livro, e por isso, existe uma defasagem de conhecimento.

Podemos observar que o resultado da falta da leitura
é muitas vezes as dificuldades que aparecem quando se é
necessário fazer algum trabalho de pesquisa que envolva o
conhecimento do caso. Mas, por que encontramos ainda tanta
resistência no meio acadêmico quanto à leitura e à produção
de um trabalho científico?

Nota-se que essas dificuldades, em parte, acontecem porque
alguns acadêmicos enfrentam uma jornada de trabalho exaus-
tiva, além de um considerado percurso que muitos realizam
até chegarem às instituições de ensino, os impedem de realizar
leituras de um modo produtivo. Enquanto isso existe ainda os
que não leem porque não querem ou por preguiça de ler.
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Para a realização dessa pesquisa, utilizou-se como proce-
dimento um estudo de caso, onde abordamos questões relacio-
nadas à importância da leitura e quais as maiores dificuldades
dos acadêmicos- ao realizarem trabalhos de pesquisa.

Segundo Barbier (1985, p. 45), "o estudo de caso refere-
-se ao procedimento de observação direita e minuciosa". No
entanto, esse procedimento se deu através de uma pesquisa
qualitativa e quantitativa.

De acordo com a pesquisa qualitativa, foi feito um levanta-
mento de dados, aprofundando os conhecimentos já quantifica-
dos através da pesquisa quantitativa, onde os docentes do curso
de psicopedagogia institucional do Instituto IDJ em parceria
com a FACPED, contribuíram preenchendo um questionário.

Ao analisarmos as respostas a estas perguntas, desenvol-
vemos algumas contribuições para remediar as dificuldades
nesta área e principalmente quanto à leitura.

A leitura e a importância da
formação social do individuo

o processo da leitura está na junção de vários fatores que
contribuem para que a mesma seja realizada. Esses fatores en-
volvem processos de percepção, dedução, memória, processa-
mento estratégico, interferência, isto é, extrai significado, pois
torna a compreensão o propósito de aprendizagem da leitura.

Segundo Vilson, (1996) ler é extrair significado ao texto,
e ler também é atribuir significado ao texto. Para o autor, ao
usar o verbo extrair, estamos dando importância ao texto, é o
conhecimento do texto, e quando usamos o verbo atribuir, é
ao leitor que estamos dando ênfase.

Nesse contexto, a leitura envolve o texto e o leitor, refletindo
como um espelho, isto é, um mesmo texto pode refletirvários con-
teúdos, como tambémvários textospodem refletirum só conteúdo.

Para Foucambert (1994, p. 5), ler significa ser questionado
pelo mundo e por si mesmo, assim, podemos ter consciência
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.111 r .al. No entanto, a leitura tanto pode ser lenta e cuidadosa,
I 111110 rápida e superficial. A riqueza da leitura está no leitor
111 processar o texto. Quando compreendemos a leitura rea-
11/,II<.Ia, asseguramos todo o processo de aprendizagem, pois
pnssamos a perceber e a compreender as relações existentes no
urundo.Daí a importância da leitura como prática social para
, lormação de um indivíduo mais competente, assim como
.uadêmiccs mais preparados.

() Leitor

o leitor é aquele que lere que tem curiosidade do mundo, das
coisas, que ler como hábito e com prazer. Isso acontece quando o
kilor se apropria da leitura, de forma a mergulhar, estabelecendo
lima aliança de cumplicidade com o que está sendo lido.

No ato da leitura, o leitor pode encontrar respostas para as
dúvidas ou anseios que ocorrem na sociedade. Piaget (1976)
I 'lata que a aprendizagem é um processo de adaptação entre
(l indivíduo e o meio. Levando esse contexto para o leitor,
quando há um envolvimento com a leitura, há uma compre-
'11 ão melhor do mundo.

Segundo Vilson (1996, p. 2), "leitor e texto podem ser re-
presentados como duas engrenagens". Quanto melhor o encaixe
mtre um e outro, melhor a compreensão do texto. Portanto, é
importante quando há uma interação do leitor com o texto, pois
quanto mais fluente a leitura, mais conhecimento o leitor adquire.

o Hábito da Leitura

No mundo atual sabemos a velocidade que as informações
chegam até as pessoas, no entanto, o que podemos observar é
que, vivemos numa sociedade letrada, mas, com indivíduos
que tem sido desafiado a cada dia com situações diversas em
que é necessário usar a competência e o conhecimento, nessa
perspectiva entendemos a importância da leitura e do hábito de
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ler, para uma atualização do mundo vivido, a leitura possibilita
o desenvolvimento social e intelectual de cada indivíduo.

Segundo Leite, Rio e Alves (1996),

o hábito da leitura a tanto tempo incorporado pelas
culturas norte-americana e europeia parece que está se
difundindo no Brasil cada vez mais, embora isso ainda
OCOlTade forma bastante vagarosa.

De acordo com a citação, o que podemos observar é que
no Brasil enquanto uns tem se despertado quanto ao hábito
da leitura, outros poucos apreciam a prática da leitura. Para
alguns a leitura está associada como uma atividade obrigatória.
É por isso que podemos ver tanto desinteresse pela leitura.

Freire (1988) afirma que:

Se é praticando que se aprende a nadar, se é praticado
que se aprende a trabalhar, se é praticando que aprende
a ler e escrever, vamos praticar para aprender e aprender
para praticar melhor.

Na perspectiva de Freire, o hábito de ler se dá com a
prática, daí a importância vivenciada dia a dia. Fazendo um
paralelo com o meio acadêmico, podemos observar que ainda
falta esse interesse de se praticar a leitura. Muitos procuram ler
no momento do conflito, quando se é cobrado o conhecimento.

Nesse sentido os acadêmicos precisam criar o hábito pela
leitura. Assim como necessitamos de alimento e da higiene do
nosso corpo, a leitura nos alimenta, pois nos tomamos fartos
de conhecimento e limpa a nossa mente para adquirirmos
sempre novos conhecimentos.

Estamos vivendo na era da tecnologia, e o que podemos
perceber é que esse hábito pela leitura tem ficado cada vez
mais de lado, sendo substituído muitas vezes pela televisão,
pelos computadores, smartphones, videogames e etc. No en-
tanto, é importante, principalmente para o meio acadêmico
que vive em constantes trabalhos de pesquisas, resgatar esse
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II ihito para o desenvolvimento do intelecto. Pois, a leitura
I umula o bom funcionamento da memória, melhorando
.1 im, o aprendizado, pois mantém o raciocínio ativo, quem
II muito consegue conversar e escrever sobre qualquer coisa,
I 11111 opiniões bem fundamentadas.

( ) conhecimento como produtor da autonomia

De acordo com todas as observações feitas acerca dos
h -ncfícios da leitura, o conhecimento é um dos principais
hcncffcios obtidos pelo leitor, pois o ato de ler ativa muitas
1,'(lCS na mente do indivíduo, daí é possível extrair diversas

111 formações e construir significado.
No entanto, precisamos considerar a leitura como o sujeito

do processo da construção do conhecimento. É através dela que
uucragimos com o real, mudamos o horizonte, interpretamos,
rutcrrogamos as palavras, duvidamos delas, assim comovemos
(' ampliamos a condição do intelecto do indivíduo.

Segundo Piaget, (1997) o indivíduo é o construtor do pró-
prio conhecimento. Isso implica que, o saber não é dado, mas
conquistado, através da busca, da ação de processar informações.

Portanto, é através da leitura do mundo que se compreende
li que se ler e alcançamos esferas de conhecimentos que antes
11( o eram experimentados.

Na perspectiva acadêmica entendemos que se faz ne-
l' .ssária hoje uma reflexão sobre essa autonomia na área do
conhecimento, observa-se a importância de se conquistar
ntravés da leitura o saber, para que os futuros profi sionais
11< o sejam rotulados como quem cursou uma faculdade, mas
que na verdade, reproduziu o saber existente.

Percurso metodológico

O tema proposto na pesquisa é de muita importância
n meio acadêmico, pois, não se pode considerar leitura
apenas por ler um livro, contar uma história, leitura é um
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processo onde o leitor participa do processo com toda a sua
experiência de linguagem e vida.

A pesquisa define-se como estudo de caso. De acordo
com Schramm (apud YIN, 2001), a essência do estudo de
caso é tentar esclarecer uma decisão, ou um conjunto de
decisões, seus motivos, implementações e resultados. Gil
(2010, p.37) afirma ainda que o estudo de caso "consiste
no estudo profundo de um ou mais objetos, de maneira que
permita seu amplo e detalhado conhecimento".

Nesse sentido optamos por coletar os dados através de
um questionário aberto. Segundo Gil (2008) o questionário do
tipo aberto é aquele que utiliza questões de resposta aberta.
Este tipo de questionário proporciona respostas de maior
profundidade, ou seja, dá ao sujeito uma maior liberdade de
resposta, podendo esta ser redigi da pelo próprio.

No entanto, participaram como sujeitos dessa pesquisa
oito discentes, sete do sexo feminino e um do sexo masculino,
No entanto apresentaremos uma amostra de 05 desses profes-
sores todos dos cursos de pós-graduação em Psicopedagogia
Institucional, do período noturno. Procuraremos deixar os
nomes dos participantes apenas com as siglas p 1, p2, p3 ... a
fim de resguardar a identidades dos mesmos.

Análises e discurssões

Foi proposto um questionário aos discentes, composto por
itens referentes a identificação, formação e tempo de docência.
De acordo com o questionário realizado para o desenvolvi-
mento desse artigo, podemos observar as seguintes respostas:

Professora (pl) formada em Pedagogia. Tempo de do-
cência: 1 ano e 6 meses no ensino público.

Pergunta 01:Qual o objetivo da leitura para o conheci-
mento científico?
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muito, principalmente assuntos que chame a sua aten-
ção, como curiosidades, pois dessa maneira, consegue
informação sobre vários assuntos.

Pergunta 02: Quantos livros os acadêmicos leram no
IH rlodo do curso de Psicopedagogia?

Já leu vários livros e atualmente está lendo o livro
"O extraordinário".

Pergunta 03: Qual a dificuldade que esses acadêmicos
II ('qllTIpara realizarem seus trabalhos científicos?

Quanto ao trabalho cientifico, não teve dificuldades,
pois o assunto escolhido tinha a ver com a realidade
em que vive na escola, como auxiliar de crianças com
paralisia cerebral.

Portanto de acordo com a (p 1) podemos verificar que o
('ollhecimento se dá com a prática, pois, percebe-se que a lei-
111I'l1 foi de fundamental importância para o desenvolvimento
desse conhecimento, e o resultado veio com a realização do
trubalho sem dificuldades.

Professora (p2) formada em Pedagogia. Tempo de do-
céncia: 6 anos em escola particular.

Pergunta 01: Qual o objetivo da leitura para o conheci-
II1Cl1tocientífico?

Acha que "a leitura proporciona olhares diversos e expe-
riências que ampliam a visão do indivíduo, dando a ele a
capacidade de analisá-Ias e desenvolver o senso crítico ".

Pergunta 02: Quantos livros os acadêmicos leram no
período do curso de Psicopedagogia?

Tem o hábito de ler muito, já leu vários livros, jornais
e artigos no período do curso de Psicopedagogia.
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Pergunta 03: Qual a dificuldade que esses acadêmicos
tiveram para realizarem seus trabalhos científicos?

Encontrou dificuldade emfazer a estrutura do trabalho.

Percebe-se que o importante na leitura, não é somente
ler um livro, ou um artigo, revistas ... etc., por ler, mas, pelo
prazer de ler e a curiosidade de conhecer o novo, é assim que
o conhecimento é obtido.

Professora (P3) formada em Pedagogia. Tempo de do-
cência: 15 anos em escola pública.

Pergunta 01: Qual o objetivo da leitura para o conheci-
mento científico?

Quanto à leitura, acha que tem tudo a ver quando Ia
Temfacilidade em desenvolver a escrita, mas não tem
o hábito da leitura.

Pergunta 02: Quantos livros os acadêmicos leram no
período do curso de Psicopedagogia?

No período do curso de Psicopedagogia, leu dois livros.

Pergunta 03: Qual a dificuldade que esses acadêmicos
tiveram para realizarem seus trabalhos científicos?

Tive dificuldade em fazer o trabalho científico, nos
objetivos do trabalho e organização das ideias.

No entanto, a formação acadêmica envolve diversos
fatores, mas o que podemos observar é que a leitura deve ser
vista como uma fonte de pesquisa inesgotável e não como
uma simples decodificação de símbolo.

Professora (p4) formada em Pedagogia. Tempo de do-
cência: 9 anos em escola pública.

Pergunta 01: Qual o objetivo da leitura para o conheci-
mento científico?

De acordo com a mesma, é através da leitura que am-
pliamos nossos conhecimentos.
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Pergunta 02: Quantos livros os acadêmicos leram no
111lindo do curso de Psicopedagogia?

Não tem o costume de ler, no período do curso de Psi-
copedagogia, leu um livro.

Pergunta 03: Qual a dificuldade que esses acadêmicos
II \', nm para realizarem seus trabalhos científicos?

Teve dificuldade de fazer o trabalho científico, pois não
tinha tempo para pesquisar.

Professora (p5) formada em Pedagogia. Tempo de do-
11 III.:ia: 10 anos em escola particular.

Pergunta 01: Qual o objetivo da leitura para o conheci-
nu-ruo científico?

Para ela, a leitura é de total importância, sem a leitura,
ficamos perdidos sem informações básicas, para desen-
volver qualquer tipo de trabalho, seja cientifico ou não.

Pergunta 02: Quantos livros os acadêmicos leram no
11 -rlodo do curso de Psicopedagogia?

Por falta de tempo e também muitas vezes por como-
dismo, não ler muito. No período do curso de Psicope-
dagogia, leu dois livros.

Pergunta 03: Qual a dificuldade que esses acadêmicos
Iivcram para realizarem seus trabalhos científicos?

Teve dificuldade para fazer o trabalho científico, talvez
pela escolha do tema e também por não ter sido prepa-
rada, principalmente na leitura.

Analisando as falas dos professores foi possível perceber
que uma das maiores dificuldades que podemos encontrar hoje
110 meio acadêmico é a falta da leitura, com a realização deste
artigo verificou-se que a leitura é muito importante, tanto para
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a vida acadêmica, como para todo o indivíduo, independente
da classe social a qual pertence, pois contribui na formação de
cidadãos com consciência crítica perante o mundo em que vive.

Diante desses dados é possível verificarmos também o
quanto necessitamos desenvolver a leitura como uma tarefa
prazerosa, em que o leitor possa, como observador, dividir
com o autor, uma comunicação intelectual e emocional capaz
de produzir, por meio do conhecimento obtido.

Nessa perspectiva, o desenvolvimento de um trabalho
científico, depende do conhecimento obtido através da leitura,
da busca pelo novo.

Considerações Finais
Concluímos relatando como este trabalho de pesquisa

contribuiu para a nossa prática pedagógica e vida como pes-
quisadores, pois nos fortaleceu com novos conhecimentos,
frisando que para o desenvolvimento da pesquisa foi neces-
sário muita leitura, e através dessas, percebemos o quanto é
fundamental a leitura para a vida de um pesquisador. Assim,
fui capaz de criar um hábito que antes não tinha pela leitura.

Através do que foi colhido podemos ver que o fracasso na
leitura pode ocasionar diversos problemas na vida acadêmica,
principalmente a desistência de um curso por medo de encarar um
trabalho de pesquisa, por não se sentir muitas vezes preparados.

É através da leitura que nos tomamos capacitado, e isso
exige esforço, mas, infelizmente, muitos dos nossos acadê-
micos não estão dispostos a isso, muitas vezes o comodismo,
impossibilita o desejo de novas descobertas de conhecimento,
no entanto, o que podemos perceber é que precisamos urgen-
temente mudar os nossos hábitos e prioridades.

Vale ressaltar ainda que a leitura é sem dúvida, fonte
de inspiração e sabedoria, daí a importância de acreditarmos
que através desse trabalho de pesquisa podemos contribuir na
formação de acadêmicos leitores, pois, a pratica pedagógica
no ensino superior deve ser encarado com mais seriedade,
esforço e comprometimento.
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CAPÍTULO 3

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO
ESCOLAR PARA

A APRENDIZAGEM
Ana Maria Pontes Leitão

Ana Cláudia de Araújo Xavier
Flávio Muniz Chaves

Aavaliação é uma das principais preocupações das escolas
principalmente na fase de 7 a 8 anos de idade, onde são cobra-
dos dos estudantes uma série de habilidades e competências
principalmente no que se refere a leitura e escrita.

Uma das preocupações com a fase de alfabetização se dar
segundo Cagliari (2010, p.107) "... O controle ortográfico destrói
o estímulo que a produção de um texto desperta numa criança".

A expectativa é ainda maior no que se refere ao desem-
penho escolar nas avaliações externas, que são realizadas á
nível estadual, através do (SPAECE) Sistema Permanente
de Avaliação da Educação Básica do Ceará e á nível federal
através do (SAEB) Sistema Nacional de Educação Básica.

Diante destas avaliações surgem alguns questionamentos:
O resultado destas avaliações realizadas em sala de aula inclui ou
exclui o estudante no que se refere a aprendizagem? Como uti-
lizar os resultados das avaliações para mediar a aprendizagem?

A presente pesquisa apresenta abordagem qualitativa e
quantitativa, foi realizada em uma escola pública patrimonial,
localizada no município de Caucaia, com estudantes do 2° ano
do ensino fundamental, com idade entre 7 e '8 anos, em fase de
alfabetização, nos conhecimentos de leitura e escrita, dada a im-
portância destes conhecimentos para esta fase de escolarização.

O objetivo da pesquisa foi de refletir sobre a contribuição
da avaliação como auxilio para o professor no conhecimento
da aprendizagem dos estudantes.
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Sobre a avaliação como prática em sala de aula e instru-
mento para melhoria da aprendizagem Hoffmann (2005), diz:

o educador, ao lidar com a avaliação da aprendizagem
escolar, deve ter em mente a necessidade de colocar em
sua prática diária, novas propostas que visem a melhoria
do ensino, pois a avaliação é parte de um processo e não
um fim em si e deve ser utilizada como um instrumento
para a melhoria da aprendizagem dos educandos.

Com os resultados das avaliações o professor pode
apontar dados para que sejam utilizados na melhoria da apren-
dizagem; interpretar os resultados; comparar os resultados
das avaliações e identificar estudantes com aprendizagem
incompleta para as habilidades exigidas.

Nessa perspectiva se justifica a escolha do tema, pela im-
portância e necessidade de avaliar os estudantes, sobretudo nas
séries iniciais do ensino fundamental, em uma perspectiva de
auxiliar o professor no conhecimento da realidade dos mesmos.
Diante desta pesquisa esperamos contribuir para melhorar a
prática pedagógica do professor e contemplar os estudantes
com a consolidação da aprendizagem dos conteúdos propostos.

Utilizando a metodologia qualitativa através de estudos
teóricos, em uma abordagem bibliográfica, analisando a visão
de autores que pesquisam sobre avaliação em uma perspectiva
de apoio a aprendizagem dos estudantes e como mais uma
ferramenta pedagógica para o professor, possibilitando a
descoberta de dados para direcionar os conteúdos a serem tra-
balhados posteriormente. Também adotamos a avaliação diag-
nóstica com o intuito de analisar os níveis de leitura e escrita
dos estudantes para aproximar o conhecimento da realidade.

A avaliação é um instrumento fundamental de acom-
panhamento da aprendizagem do estudante, parte integrante
do currículo servindo como ferramenta para o professor no
planejamento dos conteúdos propostos como objetivos de pro-
mover a evolução da aprendizagem. Como afirma o documento
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produzido pelo Ministério da Educação e da Cultura "Inda-
'''~( cs sobre o currículo":

[...] avaliação na escola não pode ser compreendida
como algo a parte, isolado, já que tem subjacente uma
concepção de educação e uma estratégia pedagógica.
[...] A educação escolar é cheia de intenções, visa a
atingir determinados objetivos educacionais, sejam estes
relativos a valores, atitudes ou conteúdos escolares.
A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de
um processo pedagógico. Este processo inclui outras
ações que implicam na própria formulação dos objetivos
da ação educativa, na definição de seus conteúdos e mé-
todos, entre outros. A avaliação, portanto, sendo parte de
um processo maior, deve ser usada tanto no sentido de
um acompanhamento do desenvolvimento do estudante,
como no sentido de uma apreciação final sobre o que
este estudante pôde obter em um determinado período,
sempre com vistas a planejar ações educativas futuras.
(MEC, 2007, p. 18-20)

A avaliação sugerida pelo MEC propõe um estudo de
seus resultados e planejamento de ações futuras para a partir
desse estudo, o planejar do professor, para o desenvolvimento
de aprendizagens posteriores.

Sobre avaliação também fala Kloh (2014 p.26), que deve
er contínua e cumulativa. Se o aluno não compreendeu bem

determinado conteúdo, não conseguirá avançar nos demais.
Por isso deve ser dada uma atenção individualizada a esse
estudante para não acumular dúvidas.

Para o desenvolvimento da pesquisa elaboramos os tópicos
que avaliam o nível de alfabetização dos estudantes. No que
se refere a leitura iremos abordar no tópico um; Realiza leitura
dos nomes dos colegas. No tópico dois; Identifica a diversidade
de textos. No tópico três; Compreende a leitura de palavras.

Os tópicos referentes a escrita são os seguintes: Tópico
um; Escreve seu nome completo. No tópico dois; Escreve
palavras com valor sonoro (consoante vogal). No tópico três;
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Completa palavra com sílabas que faltam, completando com
sílabas não canônicas.

Para a segunda etapa da pesquisa elaboramos os seguintes
tópicos para leitura. No tópico um iremos abordar; Lê pala-
vras com sílabas nos padrões canônicos e não canônicos; No
tópico dois; Lê frases com estrutura simples; No três; Localiza
informações em textos curtos.

Para pesquisarmos a escrita elaboramos os tópicos que
discutem o assunto: No tópico um iremos abordar: Completa
palavra com letras ou sílabas que faltam; No dois; Escreve
palavras nas quais aparecem diferentes padrões silábicos, a
partir de imagens; No três; Escreve frases a partir de imagens.

Avaliações adotadas no Brasil atualmente

Uma das práticas mais tradicionais decorre de classificar
o estudante por meio da avaliação. Nessa prática, Perrenoud
(1999) declara:

A avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à
criação de hierarquias de excelência [grifo do autor]. Os
alunos são comparados e depois classificados em virtude
de uma norma de excelência, definida em absoluta ou
encarnada pelo professor e pelos melhores alunos (p.II).

Perrenoud (1999) cita outra prática tradicional de ava-
liação no contexto escolar que é a certificação, ou seja, o
diplomado tem a garantia de não ser avaliado posteriormente,
seja no campo profissional ou futuras formações.

Uma certificação fornece poucos detalhes dos saberes e
competências adquiridos e do nível do domínio precisamente
adquirido em cada campo abrangido. Ela garante, sobretudo,
que um aluno sabe globalmente "o que é necessário saber"
para passar para a série seguinte no curso, ser admitido em
uma habilitação ou começar uma profissão [...]. A vantagem
de uma certificação instituída é justamente a de não precisar
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ser controlada ponto por ponto, de servir de passaporte para
o emprego ou para uma formação posterior. (p.13)

Observando a fala do autor, é possível percebemos que
por muito tempo a avaliação tradicional foi utilizada como
instrumento de medir conhecimento e classificar os estu-
dantes, temida por muitos contribuindo para baixa-estima e
insegurança desses estudantes, em nada contribuindo para
o processo de aprendizagem.

Nessa perspectiva surgiram críticas sobre as práticas ava-
liativas nas escolas, e o aparecimento da avaliação qualitativa
como uma forma mais democrática e aproximada da realidade
como declara Demo (2004):

Avaliação qualitativa pretende ultrapassar a avaliação
quantitativa, sem dispensar esta. Entende que no espaço
educativo os processos são mais relevantes que os pro-
dutos, não fazendo jus à realidade, se reduzida apenas
à manifestações empiricamente mensuráveis.

Partindo-se do pressuposto de que qualitativa é metodolo-
gicamente mais próxima da realidade, conforme Demo (2004).

Estas são mais fáceis de manipular metodologicamente,
porque a tradição cientifica sempre privilegio o tratamento da
realidade, avançando, por vezes, de maneira incisiva em algumas
disciplinas sociais, como a economia e psicologia. Todavia, não
se pode transferir a limitação metodológica à pretensa redução
do real. Este é mais complexo e abrangente do que sua empírica.
A avaliação qualitativa gostaria de chegar até à face qualitativa
da realidade, ou pelo menos de se aproximar dela. (p.156)

Foi possível observar uma preocupação das institui-
ções com a avaliação da aprendizagem, no que se refere aos
conteúdos e habilidades básicas do currículo, que devem ser
assegurados a todos os estudantes, no sentido de diminuir a
desigualdade social e cultural dos mesmos.

Percebemos assim que a avaliação qualitativa pretende
avançar em face à quantitativa, numa tentativa de aproximação
do aluno com a realidade.
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Na perspectiva de defender uma prática onde haja apro-
ximação do ensino-aprendizagem apoiada por intervenções
quando necessário, preconiza a perspectiva de avaliação me-
diadora que pretende essencialmente opor-se ao modelo do
transmitir-registrar e evoluir no sentido de uma reflexiva e
desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar,
favorecer a troca de ideias entre e com seus alunos, num mo-
vimento de superação do saber transmitido a uma produção
de saber enriquecido, construído a partir da compreensão dos
fenômenos estudados, contribui Hoffmann (2009).

Ação, movimento, provação, na tentativa de recipro-
cidade intelectual entre os elementos da ação educativa.
Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista,
trocando ideias, reorganizando-as.

Observamos que a avaliação mediadora surge com o
propósito reflexivo, favorecendo diálogo e debates enrique-
cendo a compreensão do que esta sendo estudado, tendo o
estudante como sujeito principal de aprendizagem com um
diálogo democrático com colegas e professor.

Percebe-se assim a avaliação como suporte para acom-
panhamento da aprendizagem, após um processo de estudos,
atividades e estratégias pedagógicas realizadas em sala de aula.
Esse suporte pedagógico sinaliza se os objetivos desejados
foram atingidos ou não, se não, planejar procedimentos mais
adequados para o caminho da aprendizagem.

Nessa perspectiva do professor como mediador declara
(MEIER, 2011, p. 79).

As escolas atuais têm crescido no estudo e no desenvolvi-
mento de uma metodologia de concepção interacionista,
pela qual são valorizadas as ações individuais, os trabalhos
em equipe, o desenvolvimento de projetos que envolvam
a construção do conhecimento inter e transdisciplinar.
Nesse contexto, o professor necessita transformar sua
postura "cognitiva" para adotar a postura de mediador
da aprendizagem, tanto quanto necessita mediar as rela-
ções entre os sujeitos da aprendizagem quanto aos seus
conflitos, emoções, resistências, preferências e repulsas.
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Observamos, então uma preocupação das escolas em
relação a participação do estudante como sujeito de aprendi-
zagem, valorizando seus conhecimentos e interagindo com
os colegas e professor.

Desenho da pesquisa

Definimos a pesquisa como qualitativa e quantitativa, de
acordo com o que declara Richardson (1999, p. 80), sobre a
pesquisa qualitativa:

[...] os estudos que empregam uma metodologia quali-
tativa podem descrever a complexidade de determinado
problema, analisar a interação de certas variáveis, com-
preender e classificar processos dinâmicos vividos por
grupos sociais. [...] contribuir no processo de mudança
de determinado grupo e possibilitar em maior nível de
profundidade, o entendimento das particularidades do
comportamento dos indivíduos.

Esperamos com nossa pesquisa a tomada de consciência
sobre avaliação como um processo de aprendizagem.

Definimosnossa pesquisa como quantitativa com referência
as estatísticas utilizadas, de acordo com O que menciona Richar-
dson (1999, p. 70), que afirma sobre abordagem quantitativa:

Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas
modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento
delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples
como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas,
como coeficiente de correlação, análise de regressão etc.

Com a prática docente de anos vivenciando a angustia de
educadores e educandos no que se refere à avaliação, resol-
vemos descrever sobre o estudo de caso realizado com oito
(08) estudantes do 2°ano, esta turma com um total de vinte e
um (21) estudantes, do Ensino Fundamental I, de uma escola
patrimonial situada no município de Caucaia, a referida escola
em sua estrutura física é composta de doze salas de aulas, uma
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sala de professores, sala de informática, biblioteca, secretaria,
diretoria, cantina, banheiros e ainda uma sala para atendimento
Educacional Especializado (AEE).

O quadro de funcionários da escola é formado por cerca
de trinta professores, coordenadora, diretora, secretária, auxi-
liar administrativo, duas merendeiras, dois porteiros e cinco
auxiliares de serviço gerais, além de cerca de 830 estudantes
divididos em três turnos: manhã, tarde e noite.

Sujeitos e instrumentos
A presente pesquisa realizada com estudantes do 2° ano do

ensinofundamental,referindo-sea aprendizagemde leiturae escrita.
Utilizando atividades de leitura e escrita, estas elaboradaspe-

lospesquisadores, de acordo com os conteúdosprevistos para esse
nível de estudo, para um eventual diagnóstico de aprendizagem
e planejar atividades a partir dos conhecimentos dos estudantes.

A pesquisa foi realizada durante dois bimestres, onde
podemos analisar e comparar os avanços ou não da aprendi-
zagem dos conhecimentos posterior ao estudo de um bimestre.

Para a realização da presente pesquisa, no que se refere
a leitura utilizamos, fichas com os nomes dos alunos, gêneros
textuais estudados como: Receitas, convites, adivinhas, contos
e anúncios, ficha com palavras para leitura. Na escrita, folha
de papel ofício com três atividades para o aluno escrever.

Na segunda etapa, utilizamos folha de papel ofício com
as seguintes questões de leitura, outra folha para a escrita ..

Utilizando essas atividades com habilidades básicas de
leitura e escrita com a finalidade de fornecer informações para
o objetivo da pesquisa.

As fichas analisadas foram de estudantes do 2° ano, para
a realização das analises foi solicitado o consentimento do
professor e gestores da escola.

A pesquisa foi realizada durante dois bimestres, onde
podemos analisar e comparar os avanços ou não da aprendi-
zagem dos conhecimentos posterior ao estudo de um bimestre.



A EDUCAÇÃO TECENDO OLHARES SOBRE A PSICOPEDAGOGIA 53

Utilizamos conteúdos exigidos para o 2° ano do ensino
fundamental a serem avaliados para cada bimestre, inserindo
esses dados em tabelas, para melhor visualização e estudo do
desempenho dos estudantes.

Analises e discursões
Elaboradas as avaliações diagnósticas de leitura e escrita,

apoiada nos conhecimentos exigidos para esse nível de en-
sino, com a finalidade de fornecer informações diagnósticas
a respeito da aprendizagem, assegurando ao professor um
conhecimento individualizado do estudante.

Foi desenvolvido uma analise das fichas de avaliação de
8 estudantes, em leitura e escrita, no entanto iremos apresen-
tar uma amostra de análise com oito estudantes, os tópicos
analisados foram: Realiza leitura dos nomes dos colegas;
Identifica a diversidade do texto; Compreende a leitura de
palavras; Escreve o nome completo; Escreve palavras com
valor sonoro (cv); Completa palavras com a sílaba que falta.

O primeiro tópico a ser avaliado foi: Realiza leitura dos
nomes dos colegas.

Nesse tópico foi utilizado fichas com nomes dos colegas e
pedido que o estudante pegue um nome solicitado pelo professor.

Nesta atividade apenas um estudante não teve sucesso
em sua realização, tendo assim, 87,5% de acerto.

O segundo tópico: Identifica a diversidade do texto.
Neste foi disponibilizado aos estudantes, vários gêneros

textuais estudados como: Receitas, convites, adivinhas, contos
e anúncios, para o aluno identificar o texto solicitado.

Nesta atividade analisamos que três estudantes não identi-
ficaram o texto solicitado, portanto, 62,S%, obtiveram sucesso.

O terceiro tópico: Compreende a leitura de palavras.
Distribuído as fichas com palavras de duas e três sílabas

e pedido para que o estudante leia essa palavra.
Nesta atividade dois estudantes tiveram dificuldade de

ler as palavras, tendo êxito 75% dos analisados.
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Os tópicos referentes a escrita foram realizados em fo-
lha de papel ofício contendo as atividades a serem escritas
pelos estudantes.

Quarto tópico refere-se a escrita: Escreve seu nome com-
pleto, dois estudantes esqueceram letras, tendo portanto 75%
de aproveitamento satisfatório.

Quinto tópico: Escreve palavras com valor sonoro (con-
soante vogal), apenas um não atingiu o objetivo, tendo 87,5%
de aproveitamento.

Sexto tópico: Completa palavra com sílabas que faltam,
completando com sílabas não canônicas, três estudantes não
tiveram sucesso, tendo 62,5% de sucesso com os demais.

Observamos na segunda etapa da pesquisa, que os con-
teúdos exigidos tiveram modificações, tornando a leitura e
escrita ainda mais exigentes.

Na aquisição da leitura: Lê palavras com sílabas nos
padrões canônicos e não canônicos; Lê frases com estrutura
simples, nestes dois itens de leitura 100% dos estudantes
apresentaram aprendizagem satisfatória.

No terceiro item; Localiza informações em textos curtos,
responderam de forma satisfatória 75% dos estudantes.

Na aquisição da escrita, avaliaremos os seguintes itens;
Completa palavras com letras ou sílabas que faltam; Escreve
palavras nas quais aparecem diferentes padrões silábicos, a
partir de imagens, nestes dois primeiros itens os estudantes
apresentaram 100% de acertos nas atividades propostas.

No último quesito; Escreve frases a partir de imagens,
dois estudantes apresentaram alguma dificuldade, assim 75%
dos avaliados tiveram bom desempenho.

Considerando os resultados de leitura como mais satisfa-
tórios do que de escrita, declara Cagliari (2010, p. 82), sobre
a escrita inicial dos estudantes, "Espera-se que a criança, no
final de um ano de alfabetização, saiba escrever e não que
saiba escrever tudo e com correção absoluta".

Diante destes resultados, observamos que esses estudantes
estão em processo de alfabetização satisfatória, podendo o
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professor leva-los a progredir ainda mais com leitura e pro-
dução de textos diversificados, debates sobre a finalidade e
as características destes portadores de texto, elevando o nível
intelectual destes estudantes.

Consideramos esse diagnóstico como uma ferramenta peda-
gógica para auxiliar no processo de aprendizagem dos estudantes.

Considerações Finais

Percebemos nesta pesquisa que avaliar não é tarefa fácil
para educadores e educandos, consiste em observar o desenvol-
vimento do estudante, seu crescimento intelectual e fazer inter-
venções necessárias par apropriação do ensino-aprendizagem.

Conforme os dados apresentados nesta pesquisa não
consideraram conclusivas, no entanto, indicam um avanço
considerável dos estudantes no que se refere a leitura e escrita,
para essa comparação, adotamos a realização da pesquisa em
dois momentos, com a finalidade de comparar os resultados
iniciais aos posteriores.

Considerando os resultados de leitura como mais satisfatórios
do que de escrita, contribuindo para um olhar observador em relação
às avaliações dos estudantes. Observamos interesse e compromisso
destes estudantes em aprender com incentivo do professor e família,
apesar de seu universo sócio, econômico e cultural.

A avaliação diagnóstica tem como finalidade contribuir
para a progressão e conhecimento do professor em detrimento
a aprendizagem do estudante, em consequência sua progressão,
não para reprovação dos mesmos.

Contudo, observamos que as instituições nem sempre
utilizam essas avaliações como diagnóstico e nem às utilizam
como ferramenta pedagógica, servindo apenas de promoção
para os estudantes que tiveram aprendizagem satisfatória.
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CAPÍTULO 4

REFLEXÃO SOBRE A
DOCÊNCIA E A INCLUSÃO

Antonia Lucia Calixto Silva
Bruna Germana Nunes Mota

SamiraLeão

o presente artigo trata da inclusão de pessoas com defi-
ciência no sistema regular de ensino, com o intuito de refletir
sobre a trajetória do histórico da educação inclusiva por meio
de discussões sobre a reformulação das leis, decretos e legis-
lações referente ao tratamento que estas pessoas necessitam,
do assistencialismo e da inclusão no âmbito escolar regular.

Para compreender como se desenvolveu esta trajetória
temos que entender os conceitos de inclusão, como conse-
quência da exclusão social. O rumo da educação especial no
Brasil frente ao paradigma da educação inclusiva inovou ao
criar o atendimento educacional especializado - (AEE) que
promove o desenvolvimento de habilidades extracurriculares
nos ensinos regulares inclusivos. Quando são devidamente
interpretadas e proporcionadas às escolas comuns, o AEE
pode provocar a mudança que se espera no ensino comum,
com o auxílio da Sala de Recursos Multifuncionais pode de
certa forma, atender as exigências de uma educação para todos.

Realizando um breve histórico sobre a inclusão escolar
das pessoas com necessidades especiais no Brasil, iremos
acompanhar o desenvolvimento do processo desta inclusão,
desde os hospícios até a inclusão no ambiente educacional. Os
deficientes mentais não recebiam qualquer tipo de educação.
No início do século XIX eles eram tratados como "alienados
mentais" e não recebiam qualquer tipo de tratamento. Aqueles
que não oferecessem riscos à sociedade ficavam vagando pelas
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ruas já os agressivos, eram destinados a ficar acorrentados
dentro de cadeias (MAZZOTTA, 2005).

Com a chegada do século XX, a questão educacional
se configura mais pelo lado biológico da deficiência do que
o uso terapêutico, logo, o avanço da psicologia e das novas
teorias de aprendizagem começam a influenciar a educação
para a concepção da linha psicopedagógica que ressalta a
importância da escola, enfatizando sobre maneira os métodos
e as técnicas de ensino. Os estudos em Educação Especial no
Brasil avançam de maneira significativa a partir da década
de 1990 até o limiar do século XXI, (MAZZOTTA, 2005).

As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às
diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos
como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma
educação de qualidade a todos através de currículo apropriado,
modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de
recursos e parceiras com a comunidade [...] Dentro das escolas
inclusivas, as crianças com necessidades educacionais especiais
deveriam receber qualquer apoio extra que possam precisar, para
que se lhes assegure uma educação efetiva [...] UNESCO (1994).

A finalidade da inclusão é oferecer uma educação de qua-
lidade para todos e no respeito à diversidade dos educandos.
No entanto, será que a inclusão está acontecendo como requer
a lei? O que dizem os profissionais da educação sobre isso?

Essas questões justificam a escolha do tema por tratar-
-se de um assunto que tem deixado professores, alunos, pais
e a sociedade, em geral inquietos, em busca de como fazer
acontecer a inclusão.

Nesse sentido, o presente artigo traz uma reflexão quanto
à concepção dos educadores frente ao processo de inclusão,
pois esse desafio pertence a instituição escolar e .aos profes-
sores, que tem o papel de formar educandos e desenvolver
habilidades para gerar novos conhecimentos.

E na perspectiva de analisar como se encontra os docen-
tes na inclusão, com a finalidade de identificar as dúvidas e
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problemas que os profissionais da educação possuem em relação
à inclusão e refletir sobre possíveis soluções desses problemas.

Para a escrita desse artigo tivemos como referencial te-
órico: Mantoan (2006) e Favero (2004), que trazem conside-
rações acerca do papel da escola e a importância da inclusão.

A pesquisa é definida como estudo de caso, utilizamos
para coleta de dados um questionário com dez perguntas
abertas. Os sujeitos pesquisados foram dez professores que
trabalham no Ensino Fundamental.

Para o desenvolvimento da pesquisa dividimos em cinco
partes, na de início iremos apresentar o tipo de pesquisa que
norteou o estudo: O primeiro ponto discutiu a inclusão como
processo educacional e cultural. No segundo momento, o pa-
pel da escola no processo inclusivo. No terceiro, o papel do
professor frente à inclusão, no quarto ponto a docência com
crianças deficientes. E para finalizar os resultados e discussões
será apresentado no quinto ponto.

Percurso Metodológico

A pesquisa denominada estudo de caso objetiva refletir
sobre a decência e a inclusão a partir da prática escolar
e nesse sentido buscamos desenvolvê-Ia de forma que
os dados nos permitisse uma avaliação coerente a que a
pesquisa pretende responder.

A pesquisa foi realizada em uma Faculdade de For-
taleza, no curso de Pós-graduação em psicopedagogia, na
qual dez alunos que trabalham corno professores do Ensino
Fundamental, cinco na rede pública e cinco na privada se
dispuseram a participar. A pesquisa se caracteriza com estudo
de caso como alternativa de análise dos dados coletados.

Segundo Cervo e Berviam (2005, p. 67), o Estudo
de Caso "é a pesquisa sobre um determinado indivíduo,
família, gmpo ou comunidade que seja representativo do
seu universo, para examinar aspectos variados de sua vida".
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Definimos a natureza da pesquisa quanti-qualitativa
pelo fato de estimularmos o investigador a pensar e a se
expressar, e através de suas colocações, forneceram números
às opiniões e informações obtidas.

Os docentes dessa amostra de participantes são seis
professores que são formados em pedagogia e os demais
com especialização.

Quadro: Participantes / Nomes fictícios

Nome Graduação Tempo de docência
Amanda Pedagoga 3 anos
Ana Paula PedaQoga 5 anos
Rosa Sarnoaio Pedaqoqa 6 anos
Liduina Meio Pedagoga 10 anos
Luciana Campos PedaQoqa 15 anos
Maria Ivoneide Pedaqoqa 18 anos
Ana Cláudia Letras I Especialização 5 anos
Fabiana Matemática I Especialização 7 anos
Romana História I Especialização 8 anos
Fernanda Geoqrafia 10 anos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com o objetivo de investigar o trabalho docente e a in-
clusão, utilizamos um questionário aberto, a problemática do
tema citado, segundo as respostas dos entrevistados.

Segundo Marconi e Lakatos (1999):

Questionário é um instrumento desenvolvido cientifica-
mente composto de um conjunto de perguntas ordenadas,
de acordo com um critério predeterminado que deve ser
respondido sem a presença do entrevistador e que tem
por objetivo coletar dados de um grupo de respondentes.
(MARCONI; LAKATOS, 1999)

Elaboramos dez perguntas e selecionamos quatro como
as principais e foram agrupadas por categoria. No primeiro
momento foi o conhecimento à cerca de Educação Inclusiva,
com o objetivo de constatar se realmente está claro para os
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profissionais o conceito de Educação Inclusiva. Em outro
momento as práticas educativas em sala regular de ensino com
crianças com necessidades educacionais especiais.

Com o objetivo de constatar como está a vivência de sala
e a qualificação profissional, para identificar quantos profes-
sores trabalham com crianças que apresentam Necessidades
Especiais. Para finalizar a contribuição do sistema educacional
para direcionar possibilidades de ajudar o docente em superar
as dificuldades vividas por eles em sala de aula.

A inclusão como processo educacional e cultural

Inclusão é a atitude de acolher pessoas, sem exceção,
independentemente da cor, raça ou classe social. Possibilita
aos que são discriminados terem o seu espaço na sociedade,
na escola e em todos os lugares.

Aranha (2002), afirma que inclusão significa afiliação,
combinação, compreensão, envolvimento, continência, circun-
vizinhança, ou seja, inclusão significa convidar aqueles que de
alguma forma têm esperado para entrar e pedir-lhe para ajudar
a desenhar novos sistemas que encorajem todas as pessoas a
participarem da completude de suas capacidades como com-
panheiros e como membros, ou seja, incluir aquele que teve
seus direitos perdidos por algum motivo e não os exercem.

Atualmente trabalhar a inclusão dentro das escolas é um desa-
fio, mas que deve ser exercido, pois é garantido pelas seguintes leis:

• A Constituição Federal (1988), art. 208.
• A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDB), Lei n° 9394/1996.
• A Lei da Pessoa Portadora de Deficiência, Lei n°

7853/1989.
O Decreto n" 3298/1999, que regulamenta a Lei 7853.
A Lei n° 10098/2000 sobre a acessibilidade.
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• As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica (MEC/2000).

A Legislação dá respaldo às pessoas com deficiência
para exercerem seus direitos com autonomia em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, garantindo o acesso de
todos nos estabelecimentos de ensino regular, visando uma
educação de qualidade.

o papel da escola no processo inclusivo

A escola é a instituição de ensino que recebe o discente
para ajudá-lo a ampliar seus conhecimentos, prepará-lo para
o trabalho e ser um cidadão.

Fávero (2004, p. 53), conceitua a escola como um "espaço
privilegiado da preparação para a cidadania e para o pleno
desenvolvimento humano".

A escola, além de preparar para cidadania, tem mais
um objetivo que é o de incluir aprendizes com Necessidades
Educacionais Especiais (NEE), garantindo assim, a qualidade
de ensino a cada um doS;eus educandos, reconhecendo e
respeitando a diversidade, respondendo a cada um de acordo
com suas potencialidades e necessidades.

Nesse sentido as escolas devem ajustar-se a todas as
crianças, independente das suas condições físicas, sociais,
linguística ou outras. Incluir as crianças com deficiência ou
superdotados nesse conceito.

A escola torna-se inclusiva quando é capaz de introduzir
o aprendiz no mundo social e cultural do qual ele precisa
participar e não ser excluído.

Para Mantoan (2006):

Incluir é necessário, primordialmente, para melhorar
as condições da escola, de modo que nela se possam
formar gerações mais preparadas para viver a vida em
uma plenitude com liberdade, sem preconceitos, sem
barreiras. (p. 36)
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É de extrema importância que a instituição escolar seja
um ambiente acolhedor, democrático e que ofereça ao edu-
cando meios que viabilizem sua participação, valorizando
as potencialidades e utilizando recursos de acordo com suas
necessidades, pois assim ele desenvolverá sua autonomia.

A escola deve semp e fazer uma reflexão sobre a sua prática
escolar, seu desempenho e assim gerar fatores que contribuam
para que a inclusão realmente aconteça no seu dia a dia.

o papel do professor frente à inclusão

O professor é mediador, observador e no processo de
inclusão, tem um papel muito importante que é encontrar mé-
todos que ajude o educando a se desenvolver intelectualmente.

Para que a inclusão aconteça, o professor deve deixar a
prática docente que se baseia na metodologia tradicional, onde
apenas transfere conhecimento, sendo o detentor do saber e
passe a ser um agente facilitador dos processos de aprendiza-
gem. Que ele veja cada aluno como um sujeito singular, que
tem uma história própria, que traz consegue conhecimentos
anteriores à vida escolar, e que se constrói através das relações
sociais existentes no contexto social.

Pensando nessas questões, o docente precisa ter uma forma-
ção que possa garantir o seu bom desempenho em sala de aula.

Os Saberes docentes envolvem três indicadores impor-
tantes: sua capacitação inicial, a realização de cursos para
desenvolver saberes específicos que possibilitem as ações
pedagógicas e por último, a busca de saberes em prol do
processo inclusivo do discente.

Nesse sentido:

Cabe a ele, a partir de observações criteriosas, ajustar
suas intervenções pedagógicas ao processo de aprendiza-
gem dos diferentes alunos, de modo que lhes possibilite
um ganho significativo do ponto de vista educacional,
afetivo e sociocultural. (PRADO; FREIRE, 2001, p. 5)
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Sendo assim, ao tentar efetivar metodologias, ações e
procedimentos didáticos no processo educativo dos alunos
com Necessidades Especiais, conseguirão obter êxito no que
se refere à inclusão escolar desse sujeito.

A docência com crianças com necessidades
educativas especiais

As crianças que sempre estão abaixo da média, problemas
de dicção, bloqueio e dificuldade em relação à aprendizagem
precisam fazer um acompanhamento com especialistas para
que se conclua se ele possui alguma necessidade especial,
geralmente são apontadas como crianças com deficiência e
necessitam de um olhar diferenciado do professor.

a professor, como observador, deve interagir com os pais
e conhecer melhor a criança e se necessário, encaminhá-lo a
uma pedagoga ou psicóloga se existir na instituição de ensino.

Magalhães (2015) traz considerações sobre a atitude do
professor em relação ao aluno" com deficiência.

Os alunos com deficiência ao ingressarem na escola,
necessitam de um professor que não dite regras e normas
apenas, mas que tenha um olhar diferenciado, sendo
capaz de interagir, intermediar seus conhecimento e
intervir positivamente nas suas elaborações de conhe-
cimento. (MAGALHÃES, 2015, p. 51)

Nesse sentido, o trabalho com essas crianças exige uma
metodologia diferenciada e conhecimento do transtorno, de-
ficiência de cada um para que seja desenvolvidas atividades
de acordo com as limitações dos educandos.

Resultados e Discussão

Sabe-se que a Inclusão é um fato que deve acontecer em
todas as escolas, mas é necessário que as instituições se adap-
tem à inclusão e ossam descobrir como colocar em prática.
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da melhor forma possível, capacitando todos os que fazem
parte do processo dentro da escola.

Iremos apresentar as falas das professoras e uma breve
análise dos dados que coletamos. Para conhecer a concepção
dos docentes à cerca do tema foi feita as seguintes perguntas:

Amanda: É muito importante, pois todos têm direito
à educação.
Ana Paula: Direito de educação para todos, indepen-
dentemente de CO/; raça, religião ou deficiências.
Rosa Sampaio: É o caminho para construirmos
uma sociedade mais justa. Porém, ainda distante da
nossa realidade.
Liduina Me/o: É a escola que proporciona o acolhi-
mento de crianças especiais e integra em sala regular
de ensino.
Luciana Campos: É a escola que tem a participação
de todos no processo de aprendizagem.
Maria Ivonede: Um direito e oportunidades de desen-
volvimento cognitivo e social.
Ana Cláudia: É a escola que inclui os alunos indepen-
dentes das suas limitações.
Fabiana: Assegurar dentro da lei aos a/unos ao direito
de educação para todos com Necessidades Especiais
ou não.
Romana: É compreender que temos que criar várias
metodologias de ensino para acolher qualquer discente.
Fernanda: É o tipo de educação que proporciona a
junção de crianças, independentemente da cor ou Ne-
cessidades Especiais com o objetivo de formação.

1. Qual o conceito de Educação Inclusiva na perspec-
tiva dos professores:

Ao analisar as falas das professoras percebemos que a
Educação Inclusiva para a maioria é aquela que torna possível
a todos os discentes o acesso ao conhecimento, respeitando
suas diferenças. Destacamos a resposta de Ana Paula que diz:
"Direito de educação para todos, independentemente de cor,
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raça, religião ou deficiência". A Constituição Federal, artigo
205 de 1988, define a Educação como um direito de todos,
garantindo pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da
cidadania e a qualificação para o trabalho.

2. É possível desenvolver um bom trabalho com a
criança especial em sala regular de ensino?

Amanda: Épossível desenvolver um bom trabalho, mas a meto-
dologia de ensino das crianças especiais deve ser diferenciada.
Ana Paula: Ao receber uma criança especial, a professora
deve procurar meios para inclui-Ia nas atividades realizadas.
Rosa Sampaio: É possível desenvolvermos um bom trabalho
com a criança especial, desde que tenha o acompanhamento de
uma equipe multidisciplinar como: pedagogo, psicopedagogo
ou professores do A.E.E.
Liduina Meio: Para desenvolvermos a inclusão de crianças
com Necessidades Educacionais Especiais é necessário que
possamos contar com uma especialista em Necessidades Es-
peciais para ser feito um trabalho melhor.
Luciana Campos: Precisamos da ajuda da escola para
que o aprendizado dessas crianças especiais possam
ser desenvolvidos.
Maria Ivoneide: Dependendo do número de crianças, recursos,
grau de dificuldade especificada e a qualificação do docente,
é possível desenvolver um bom trabalho com as crianças
especiais em sala regular de ensino.
Ana Claudia: Em alguns casos, dependendo do grau de com-
prometimento cognitivo épossível boas práticas educativas.
Fabiana: Quando oprofessor(a) tem força de vontade e visão
defoturo é provável se desenvolver um educando com Neces-
sidades Educacionais Especiais.
Romana: Acredito que o Educador precisa de uma boa forma-
ção e muito boa vontade, pois se sabe que não éfácil.
Fernanda: as práticas educativas requerem do docente amor,
capacitação, disposição para trabalhar com crianças com
necessidades educacionais especiais.

Aescola inclusivanão é a que sepreocupa apenas com as leis,
mas em como se adequar a cada discente que ela recebe, dando



A EDUCAÇÃO TECENDO OLHARES SOBRE A PSICOPEDAGOGIA 67

Apenas 300/0 dos entrevistadosfizeram cursos dentro da área
de Educação Especial e o restante possuem apenas experiên-
cias do dia a dia; 50%possuem aprendizes com necessidades
Educacionais Especiais dentre: Síndrome de Down, Autismo,
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Diste-
xia, etc.; 20% dizem que possuem crianças que apresentam
características de criança com alguma deficiência, mas não
possuem laudo.

suporte necessário para que esses discentes desenvolvam suas ca-
pacidades. No entanto, para que isso aconteça, faz-se necessário que
a entidade escolar, como um todo, trabalhe ajudando o profissional
que se encontra em sala de aula.

Marchesi (2004) comenta que criar escolas inclusivas requer
muito mais que boas intenções, declarações e documentos oficiais.

3. Você participou de algum curso de formação con-
tinuada sobre como atuar com alunos com necessidades
educacionais especiais?

Podemos observar com os dados obtidos que os professores não
se sentem seguros de ensinar crianças com Necessidades Especiais
por não possuírem capacidades e competências pelo fato de não
terem nenhuma formação.

Mittler (2003) acredita que ainda há poucas oportunidades de
capacitação. Elas são ftmdamentais, pois não servem apenas para
influenciar os sentimentos dos professores em relação à educação
inclusiva, mas também para que os educadores po sam refletir as
propostas de mudanças que podem mexer com seus valores e crenças
e até transformar a sua prática profissional.

4. Em sua opinião, o que o sistema educacional pode
fazer para dar suporte ao trabalho docente, para que a
inclusão aconteça na íntegra?

Amanda: A escola deve apoiar o professor e afamilia
para o bom aprendizado da criança.
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Ana Paula: de acordo com a demanda, uma formação
adequada para os professores envolvidos.
Rosa Sampaio: Proporcionar aos professores cursos
de formação.
Liduína Meio: É preciso a união de todos: gestores, pais
e governantes, lutando e querendo o melhor.
Luciana Campos: Que os coordenadores possam orien-
tar e transmitir conhecimentos como suporte para o
professor e para o estudante.
Maria Ivoneide: Formação continuada sefaz necessário,
bem como instalações apropriadas para determinada
dificuldade, recursos e uma compreensão das leis fa-
voráveis à inclusão.
Ana Claudia: Reduzir o número de alunos.
Fabiana: É preciso que os governantes apoiem aqueles
professores que querem fazer cumprir a lei.
Romana: É preciso formação continuada para os pro-
fessores e ajuda da escola.
Fernanda: Capacite os professores mais envolvidos e
ofereçam material, recitrsos para ser desenvolvidos um
bom trabalho em sala\de aula.

Concluindo-se o que foi relatado pelos entrevistados, há
uma carência de ajuda por parte da gestão e dos governantes
para se fazer cumprir a inclusão, sem deixar de lado as famílias,
pois a interação dos pais com educadores faz-se necessário
para se conhecer melhor os educandos.

Carvalho (1997) ressalta a necessidade de que os professo-
res, os técnicos em educação, os diretores e suas equipes, além
das merendeiras, faxineiras, porteiros, entre outros trabalhadores
da escola e das famílias dos alunos, discutam cotidianamente
formas de melhorar a qualidade da educação oferecida.

Considerações Finais

O processo de inclusão ocorre a partir da condição que
se dá ao aluno e a turma onde está incluso.

A respeito da inclusão, o Brasil está caminhando deva-
gar, apesar de ser garantida por lei, mas é necessário que a
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escola se adapte à inclusão. Ela precisa oferecer atendimento
especializado paralelamente às aulas regulares, pois ajudará
bastante ao docente e ao discente em sala de aula.

Além de mudanças no espaço escolar, é necessário que
todos que formam a instituição tenham conhecimentos de in-
clusão, pois fazem parte do processo. A responsabilidade não
deve ser só do professor, profissional de grande importância
que deve ser amparado, pois atualmente se sentem desprepa-
rados e sozinhos para encarar esse processo e dizem que na
faculdade não aprenderam como trabalhar com os diferentes
tipos de deficiências, síndromes e transtornos que acometem
várias crianças e adultos.

Para que ocorra de fato a inclusão escolar, é necessário
melhores condições de trabalho e uma ponderação por parte
dos sujeitos envolvidos, revendo conceitos e analisando como
está sendo realizado esse processo e o que fazer para que a
inclusão aconteça dentro das escolas.

A pesquisa favoreceu a ampliação dos conhecimentos e
intervenções pedagógicas sobre inclusão e abordar as queixas
dos docentes referentes à prática escolar.

Por se tratar de um tema tão comentado atualmente, nossa
pesquisa deixa o espaço aberto para novos questionamentos.
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CAPÍTULO 5

FATORES CARACTERÍSTICOS
DO FRACASSO ESCOLAR

NA TRIANGULAÇÃO: escola
pública, família e professores

o presente artigo tem por propósito, através de uma discus-
são entre os docentes em tomo do fracasso escolar, entender o que
pensam; qual o papel da relação professor-aluno; a participação
da família no processo escolar, visando uma maior compreensão
e intervenção para as questões que envolvam o tema abordado.

Quando falamos sobre fracasso escolar nos deparamos com
uma realidade que surgiu nas últimas décadas do século XX e
observamos que até os dias atuais vem aumentando os índices
das pesquisas de cunho qualitativo envolvendo o ensino público.

Encontramos algumas definições para o termo "fracasso
escolar" e visões de alguns autores para nortear a compreensão
do tema abordado. Reafirmamos as necessidades de mudanças
curriculares à clientela, para uma política educacional mais aces-
sível e justa, envolvendo e atendendo uma clientela diversificada.

Abordamos a importância da parceria família-escola, pois
é inviável falarmos de escola sem a contribuição da família
no processo de escolarização das crianças. Toda participação
implica em um bom rendimento escolar, pois a afetividade
envolvendo a família e professores estimulam o aprendizado,
interferindo nas dificuldades de aprendizagens.

A função da escola como instituição, estendendo os va-
lores sociais e morais que devem ser trabalhados em conjunto
pela família é de suma importância.



74

Alguns questionamentos consistiram na elaboração de
uma pesquisa de campo com aplicação de questionário, junto
aos professores do estabelecimento de ensino em que atuamos,
de modo a provocar discussões sobre o assunto.

O artigo está dividido em momentos distintos: primeira-
mente abordamos a questão do fracasso escolar. Em seguida,
registramos indicadores que permitissem debater alguns sig-
nificados e entendimentos atribuídos por autores citados para
o tema apresentado. Dialogamos com eles e exercitamos a
reflexão em torno do que levantamos até então sobre os fatores
que contribuem para o fracasso escolar.

Respaldando-nos a acreditar que com ação e reflexão sobre
as práticas pedagógicas, atrelados à criticidade no âmbito'social,
trilharemos novos rumos e possibilidades de sucesso escolar.

o fracasso escolar e suas definições e conceitos

Ao falarmos em fracasso escolar no interior da escola
pública entendemos que se faz necessário contextualizá-lo para
então conhecer essa realidade e organizar ações que venham
a ajudar a compreendê-Ia e corrigir o mesmo.

Vivência de sucesso ou fracasso são situações comuns
aos seres humanos. A palavra fracasso associada ao termo
"escola" nos remete uma realidade da qual conhecemos, pois
vivenciamos no dia a dia.

Encontramos algumas definições para o termo "fracasso"
nos dicionários de língua portuguesa: derro ta falta de êxito,
insucesso, desastre ou ainda um fiasco.

Segundo Lahiere (apud KATIA, 2010):

Fracasso escolar" e "sucesso escolar" também não são
objetos de pesquisa aprendidos por si só, não se pode
medi-Ias rigorosamente por essas noções, são pré-cons-
truções sociais, são vagas e historicamente datadas.
(LAHIERE apud KATIA, 2010)
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Logo, devemos concluir que as definições citadas sofrem
mudanças temporais, sendo válidas através de investigações.

Já Oliveira (2003), faz a seguinte colocação:

Compreendendo o fracasso escolar não como um fra-
casso individual do aluno, mas como um fracasso da
escola, produto das dificuldades da mesma em ensinar
a grande e diversificada população de alunos. Estudos
chamam atenção para a existência de práticas, rituais, ro-
tinas, presentes na escola que pouco ou nada contribuem
para a melhoria da qualidade de ensino, problematizando
mecanismos pelos quais a escola organiza seu trabalho,
os quais estariam refletindo a presença de uma lógica,
seleção, classificação, fracionamento, homogeneização,
ou seja, exclusão. (OLIVEIRA, 2003, p. 2)

Assim, constatamos que o fracasso escolar está direcio-
nado à escola que não contribui para as necessidades da de-
manda diversificada de sua clientela, atribuindo ou reforçando
o que chamamos de exclusão social.

Charlot (2004, p. 24), coloca que "fracasso escolar e
sucesso escolar tem algo a ver com a posição do sujeito".
De acordo com o autor, a posição social do aluno não está
diretamente associada ao seu insucesso escolar.

Para Sampaio (apud KATYA, 2010), "a questão do fra-
casso escolar é, antes de tudo, um indicador de desigualdade
social, cuja manifestação é escolar, mas está longe de ser um
assunto somente da escola".

Há indicações de outras pesquisas como sendo um fator para
o fracasso às diversidades sociolinguísticas (DIAZ, 2002, p. 286).

Sabemos que as dificuldades de aprendizagem estão
ligadas ao fracasso escolar, o que nos levaria a entrar no
campo epistemológico da aprendizagem, pois ajudaria em
sua compreensão e procedência da mésma. Todavia, nào é
nossa intenção no momento. Embora se tenha um propósito
extensivo de uma jornada pedagógica que se dá no período
de 200 dias letivos e 800 horas, procurando efetivar sucesso
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em todas ou na maioria das disciplinas e garantir a aprovação.
Infelizmente, alguns não obtêm o esperado sucesso.

O acesso à escola foi uma reivindicaçãogarantida em lei pela
Constituição Federal de 1988, regulamentada pela LDB (1996).
Mediante essa confirmação, o acesso é um direito de todos, porém
a permanência acompanhada de sucesso deveria ser prioridade.

Devemos atentar para o fato de como a escola organiza
seu currículo, valores, metodologia em relação a sua clientela,
pois o que desperta estímulo no educando para seu aprendi-
zado é o que ele possa realizar em sua vida prática, ou seja,
contextualizando suas experiências. Ao contrário, ele pode
sentir-se desestimulado, não encontrando razão para conti-
nuar suas aprendizagens, gerando assim, o insucesso em seu
processo escolar.

Sampaio (2004), afirma que:

Na medida em que o aluno tem dificuldades, não aprende
e é reprovado por falta de conteúdo, e a falta de conteúdo
amplia-se à medida que os alunos ficam reprovados.°fracasso, portanto, não se explica apenas pela repro-
vação, nem pela perda de um ou mais anos, repetindo
séries; outra perda relevante acontece pelo distancia-
mento cada vez maior estabelecido entre os alunos
e o conhecimento que a escola pretende transmitir.
(SAMPAIO, 2004, p. 89)

A autora expressa a sua opinião sobre os problemas que
geram "outros problemas". A necessidade de uma nova ela-
boração do currículo implicará no sucesso ou fracasso escolar.
Esse cuidado evitaria ao aluno às perdas emocionais e rótulos
que imprimem depois de algumas reprovações, seu "fracasso".

Nessa perspectiva, os docentes, a gestão e as políticas
educacionais devem voltar um olhar para a realidade social e
as diferenças individuais, valorizando e contribuindo para o
crescimento intelectual no processo escolar.

Em um país onde escolas brasileiras assumem organi-
zação que envolva classes sociais dominantes e que refletem
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suas diferenças podemos observar resultados significativos e
desfavoráveis à educação pública.

Nagel (1989), afirma:

A escola não pode esperar por Reformas Legais para
enfrentar a realidade que lhe afoga. Além do mais a
atitude de esperar por decretos. [...] reflete o descom-
promisso de muitos e a responsabilização deveria ser
transformada. A escola tem uma vida interior que, sem
ser alterada por códigos legislativos, pode trabalhar com
o homem em nova dimensão, bastando para isso que seus
membros se disponham a estabelecer um novo projeto
de reflexão e ação. (NAGEL, 1989, p. 10)

Deve-se partir da criticidade dos docentes a ideia de
mudanças, novas práticas para desconstruir a condição de
marasmo que envolve a escola pública e estimular a aprendi-
zagem sem restrições sociais.

Ainda investigando o fracasso escolar em seu contexto
sócio histórico, observamos uma tendência atribuindo os fatores
detenninantes à criança, excluindo a escola. Assim sabemos da
importância das práticas pedagógicas e que as mesmas sustentam
a construção da educação do discente pelos docentes.

Quando abordamos as práticas pedagógicas, relacionamos
aos seus elementos: currículo, metodologia, relação professor-
-aluno, entre outros. Afinal, a escola é uma instituição social.

Escola x Família: parceria para
o sucesso dos estudantes

Sabemos que uma das dificuldades de aprendizagem da
criança tem como suporte a baixo estima, que verificamos na
ausência de interesse da mesma durante a explanação dos con-
teúdos trabalhados em sala de aula, bem como a dificuldades
de socializar-se ao grupo. Além disso, a frequência regular
da criança é outro ponto importante a ser explanado, pois a
ausência da mesma em sala se converte em atraso curricular,
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Sabemos que a família tem um papel fundamental para
a inversão das dificuldades descritas acima, pois a criança,
apoiada pela família, apresentará em seu processo de esco-
larização um melhor rendimento. Para favorecer o sucesso
criança na escola, é fundamental a participação e responsa-
bilidade familiar nesse processo, conforme previsto em lei.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90)
em seus artigos 4° e 55 determinam:

Art.: 40
- É dever da família, da comunidade, da sociedade

em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde,
à alimentação, à educação, esporte, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e a convivência familiar e comunitária.
Ar.: 55 - Os pais ou responsáveis tem a obrigação de ma-
trícula de seus filhos ou pupilos, na rede regular de ensino.

Compete à família e ao Estado o dever de assegurar o pro-
cesso de escolaridade para seus filhos e futuros cidadãos, pois
os mesmos são reconhecidos na legislação nacional (LDB).

A intervenção da família é decisiva para o bom desem-
penho da vida escolar da criança. Sampaio diz:

Observamos, pois, que a base se dá na família. É por
meio dela que o sujeito se estrutura, cria vínculos afeti-
vos, inicia seu desenvolvimento cognitivo e emocional.
Não é na escola que o desenvolvimento começa como
pensam, erroneamente, muitos pais, e grande parte dos
problemas e conflitos entre escola e família reside aí,
quando alguns pais querem atribuir somente à escola o
dever de ensinar e educar, sem participar desta educação.
(SAMPAIO, 2011, p.76)

Entendemos assim que participação da família é de suma
importância, pois encontramos em sala alunos com baixa estima,
indisciplinados, entre outras características, que geram insegurança
e bloqueios que desenvolvem sérios transtornos de aprendizagens.
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A escola é uma instituição social com objetivo explícito:
o desenvolvimento das potencialidades físicas, cogni-
tivas e afetiva dos alunos, por meio da aprendizagem
dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedi-
mentos, atitudes e valores) que, aliás, deve acontecer de
maneira contextualizada, desenvolvendo nos discentes
a capacidade de tomarem-se cidadãos participativos na
sociedade em que vivem (COSTA,2010, p. 3)

A aproximação com a família pode ser de grande ajuda
para o fortalecimento do vínculo escola-família, pois a afeti-
vidade é uma necessidade do ser humano e sendo trabalhados
esses laços afetivos, os resultados serão apresentados no pro-
cesso de desenvolvimento cognitivo-social da criança.

Assim, como a família, a escola tem sua função no desen-
volvimento das competências físicas, cognitivas e afetivas da
criança. A função básica da escola é garantir a aprendizagem
de conhecimento, habilidades e valores necessários à socia-
lização e apropriando-se dos conteúdos curriculares.

Para Costa (2010):

A instituição é responsável pela mediação e conscienti-
zação da cidadania, pois na escola os valores sociais e morais
são apresentados e permitem que a criança venha a se moldar
às condições adequadas, atribuindo à sua personalidade valores
positivos, sendo importantes para a autonomia e autoestima.

Escola pública: função e como está definida

A escola pública tem por função orientar os valores
de cidadania, através da transmissão de saberes organizado
historicamente, preparando seus educandos para conviver em
sociedade, atribuindo-Ihes valores e cómpetências essenciais
para a vida em sociedade.

Dessa forma, compete à escola a responsabilidade de
garantir que o conhecimento seja oferecido com qualidade
a fim de que possam ser transformados em fazeres e saberes
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para a emancipação intelectual do aluno e que estimulem o
domínio de conteúdos que ganharão significação, tanto para
educador como para educando.

A importância desse ato permitirá que a formação do
aluno cidadão se concretize possibilitando a ele, melhorar sua
qualidade de vida através dos conhecimentos que adquiriu.

Segundo Lahire (1997), "é preciso descer do céu da con-
templação para a terra do céu e da luta". Isso significa que os
educadores devem desenvolver intervenções pedagógicas que
estimulem os educandos a desafios práticos e funcionais, capazes
de dar condições para que os mesmos argumentem, questionem,
sendo sujeitos ativos de suas próprias construções como discen-
tes, descobrindo novos valores para a sociedade em que vivem.

Percurso metodológico da pesquisa de campo

A metodologia utilizada na pesquisa foi baseada em
princípios da pesquisa qualitativa, pautada em um estudo
de caso, que segundo Cervo e Berviam (2005, p. 67), "é a
pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou
comunidade que seja representativo do seu universo, para
examinar aspectos variados de sua vida".

Para coletar os dados utilizamos um questionário com
cinco perguntas abertas. Segundo Marconi e Lakatos (1999):

Questionário é um instrumento desenvolvido cientifica-
mente composto de um conjunto de perguntas ordenadas,
de acordo com um critério predeterminado que deve ser
respondido sem a presença do entrevistador e que tem
por objetivo coletar dados de um grupo de respondentes.
(MARCONI; LAKATOS, 1999)

o campo da pesquisa foi em uma escola pública municipal
de Fortaleza e os sujeitos foram seis professores.

O objetivo do questionário foi o de percebermos como
os professores de diferentes segmentos da educação de uma
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escola XYZ pública, no município de Fortaleza, Ceará, se
colocam diante do "bem presente fracasso escolar".

Assim, foi possível levantarmos dados que apontem
práticas para possíveis alternativas que confrontem essa pro-
blemática. Então selecionamos na escola que atuamos pro-
fessores de áreas da Educação Infantil ao Fundamental I e lI,
onde discorremos cinco questões abertas.

Agradecemos o apoio por parte da grande maioria dos
professores, mas nos deparamos com algumas dificuldades na
devolução dos referidos quanto à quantidade de questionários
devolvidos. De quinze distribuídos, retomaram seis exemplares.

Com finalidade de preservar a identidade dos participantes
docentes, os nomes dos mesmos foram substituídos por letras
levando em consideração a questão ética e profissional dos
envolvidos nessa pesquisa.

Ao serem questionados sobre o que entendem por fracasso
escolar, obtivemos as seguintes colocações:

1) O que você entende por fracasso escolar?

(Professor A): "Dificuldades de desenvolvimentos das ati-
vidades, desinteresses, abandono, ou seja, evasão escolar".
(Professor B): "A escola que temos valoriza os saberes e a
cultura dos grupos dominantes e os transforma em saber
escolar, legitimando e impondo esse saber aos grupos
dominantes eperpetuando as desigualdades da sociedade ",
(Professor C): "O fracasso escolar é um tema com-
plexo, diante da situação acadêmica atual, pois como
podemos culpar alguém ou entidades, compreendo
que a situação foi gerada pela falta de diálogo entre
instituição e docentes".
(Professor D): "Na minha opinião, seria ofracasso do
próprio sistema de ensino, ou ainda quando reduzido
à ideia de avaliação. Nesse contexto o aluno fracassa
quando é incapaz de reproduzir o que aprendeu, cons-
truir ao longo do processo".
(Professor E): "O insucesso na aprendizagem do aluno
gerando baixo rendimento escolar e despreparo dele
para a vida social e profissional".
(Professor F): "Falta de motivação profissional, proble-
mas sociais envolvendo afam ilia, entre outros fatores".
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2) Quais os fatores que contribuem para o fra-
casso escolar?

(Professor A): "A falta de acompanhamento familiar,
indisciplina e baixa ji-eq uência ".
(Professor B): "Para que a criança aprenda faz-se
necessário primeiro uma escola de qualidade, com
materiais pedagógicos e humanos adequados que a
criança esteja interessada em aprender e que afamilia
acompanhe a aprendizagem da criança".
(Professor C): "Falta de incentivo para com os educa-
dores por parte dos governantes ".
(Professor D): "Dificuldade de aprendizagem".
(Professor E): "Indisciplina".
(Professor F): "Contexto familiar".

3) Como se identificam as crianças que apresentam
dificuldades ou tendências ao insucesso?

(Professor A): "Muitas vezes as crianças com dificul-
dades em aprendizagem são inquietas ".
(Professor B): "Oprofessor tem vários mecanismos para
avaliar se a criança não está aprendendo, seja através
de sua participação em sala ou com suas colocações
na realização das atividades propostas ".
(Professor C): "O histórico escolar dafamllia, a postura
da criança no dia a dia em sala ".
(Professor D): "Através de uma sondagem você observa
o comportamento e atitudes ".
(Professor E): "Algumas apresentam comportamento
agressivo, desinteresse, rebeldia ".
(Professor F): "Existe também os casos de crianças
especiais em sala de aula, acrescido das indisciplinas
dos demais ".

4) Como seria a sua intervenção?

(Professor A): "Conversas e incentivos na participação
das atividades ".
(Professor B): "Acredito que a interação com os pares
ajuda muito no processo de aprendizagem ".
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(Professor C): "Realizaria trabalhos individualizados
com os alunos".
(Professor D): "O meu olhar sobre aquela criança, a
postura e a afetividade faz toda a diferença".
(Professor E): "Cada caso é um caso. Portanto, deve
ser tratado com muita atenção".
(ProfessorF): "Sefor apenaspedagógico, maisatividadee
acompanhamentoparalelo. Reforço e atividadesdiárias".

5) Suas respostas são apoiadas em algum teórico?

(Professor A): "Não, são somente vivências ao longo
dos anos de docência".
(Professor B): "Com certeza. Sofremos influência de
tudo o que lemos e vivenciamos como profissionais".
(Professor C): "Não, somente através de vivências".
(Professor D): "Acho que sim porque você acaba
assimilando algumas percepções e abordagens
metodolôgicas ".
(Professor E): "É claro que algumas ações são respal-
dadas em estudos teóricos, mas a prática e a vivência
é que defato atingem mais rápido ".
(Professor F): "Não, só através das vivências em
sala de aula".

Contemplamos na fala dos docentes que suas compreen-
sões a respeito do fracasso escolar assumem uma variedade de
percepções comuns às suas rotinas em sala de aula, acrescido
de um dado importante que os professores são na maioria das
vezes coadjuvantes do fracasso escolar. Porém, sabemos que
muitos são envolvidos pelo sistema educacional ou vítimas da
falta de acompanhamento pedagógico e a ausência da família.

Considerações Finais

Como resultante da pesquisa realizada, podemos afirmar
que o fracasso escolar deve ser encarado como resultante de um
"complexo", levando em consideração seus múltiplos fatores, ou
seja, sendo produzido por relações, estabelecidas no meio social,
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pelas políticas educacionais, a família e o sistema político do país,
pois vivemos em uma sociedade capitalista, a mesma "fere" a
inclusão de uma classe dominada e oprimida pela mesma.

Autores já contribuíram em suas literaturas confirmando a
relevância da diversidade cultural dos discentes, para iniciar o
trabalhopedagógico, valorizando a "experiência de vida" e a capa-
cidade cognitiva de cada indivíduo envolvido no processo escolar.

Entendemos, a partir da fala dos docentes da instituição
onde a pesquisa foi realizada, que o fracasso escolar ocorre pela
fusão de várias determinantes, sendo na maioria das vezes atri-
buídas a condição sociocultural, mas o envolvimento da família
também é solicitado para melhorar a autoestima do discente.

Quanto à escola, práticas pedagógicas envolvendo prin-
cipalmente compromisso do educador contribuiriam para a
motivação dando novos rumos à construção do sucesso escolar.
Apresentamos alguns elementos com intenção de colaborar
com as discursões em torno do fracasso escolar, pois o tema
provoca inquietações de forma abrangente aos educadores,
sociedade, família e escola.

Acreditamos que com ação e reflexão sobre as práticas
pedagógicas, atrelados à criticidade no âmbito social, trilha-
remos novos rumos e possibilidades de sucesso escolar.
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CAPÍTULO 6

POSSÍVEÍS DIFICULDADES
DE LEITURA E ESCRITA EM
ESTUDANTE DO 30

. ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Célia Maria Gomes Dias
Karla Maria Moreira

Nídia Seledônio Reis Castro

A leitura e escrita são habilidades da linguagem verbal,
cuja complexidade torna muitos alunos do ensino fundamental
com dificuldades para concluir seus estudos lendo e escrevendo
com proficiência. Há fatores que interferem no aprendizado,
como, problemas na leitura, capacidade de escrever, de so-
letrar, dentre outros. Isso, entretanto, refere-se apenas a uma
parte do problema. Para KLEIMAN (1993), embora não se
possa negar a importância interferência de fatores externos à
sala de aula, há também os fatores internos como certas prá-
ticas pedagógicas desmotivadoras, sem funcionalidade, em
decorrência de concepções equivocadas de leitura e escrita,
são em grande parte responsáveis pelo fracasso na formação
de leitores. E consequentemente, na de produtores de texto.

Sendo assim,um passo importante para o professor é conhe-
cer as diversas concepções de leitura e as etapas do processo de
escrita para que as teorias subjacentes a essas práticas façamparte
da sua prática e realmente possa adotar um ensino condizente
com a formação de leitores e produtores de.textos proficientes.

Nesse sentido surgiu o interesse de fazer essa pesquisa.
A dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita tem sidoum
dos fatores que interfere no aprendizado e na autoestima do aluno.

O professor deve transmitir a criança confiança, compre-
ensão e evitar constrangimento diante das dificuldades que
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ela apresenta. Nessa perspectiva, faz-se imprescindível que o
docente busque métodos adequados para orientar o conteúdo,
facilitar a compreensão e o aprendizado.

Para os problemas encontrados nas escolas, é necessário
que o professor tenha conhecimento sobre o assunto auxiliando
seus alunos no processo da aprendizagem. Esse problema
deve ser trabalhado, em sala de aula, através de atividades
que trabalhem estratégias de leitura e escrita, a fim de que
o aluno possa superá-los, que os pais se façam presente, e
juntos, participem do processo da aprendizagem da leitura e
escrita, gerando assim, uma interação entre a escola e família.

Diante deste contexto, a escolha do tema se prendeu
aos aspectos relacionados às dificuldades de aprendizagem
na leitura e na escrita de alunos do ensino fundamental e
na busca do despertar e estimular no aluno o prazer pela
leitura e desenvolvimento eficaz de sua escrita. Como ponto
de partida para a reflexão, surgem às questões problema da
pesquisa: Quais seriam os fatores responsáveis pelas dificul-
dades de aprendizagem na leitura e na escrita? Na busca da
resposta problemática, surgem diversas hipóteses dentre as
quais se destacam problemas comportamentais, emocionais,
desinteresse pela leitura aliado às práticas desmotivadoras e
acompanhamento no crescimento da aprendizagem do aluno.

Para mediar à aprendizagem da leitura e da escrita e veri-
ficar os fatores responsáveis por esse déficit de aprendizagem
do aluno do ensino fundamental, foram delineados alguns
objetivos tais como verificar a prática pedagógica; verificar a
postura do professor e qual devem ser a estratégia de intervenção
quando identifica a dificuldade dos alunos na leitura e na escrita;
investigar como esses professores trabalham com alunos que
apresentam esses problemas de dificuldades de aprendizagem.

Diante dessa expectativa, a justificativa da pesquisa é
contribuir com estratégias que possam melhorar a prática pe-
dagógica do professor para que tenha condições ajudar os alu-
nos do ensino fundamental nas dificuldades de aprendizagem
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na leitura e escrita. Foram essas dificuldades vivenciadas em
sala que nos levaram a realização desta pesquisa aprimorando
os conhecimentos para solucionar as dificuldades do aluno
na leitura e na escrita.

A pesquisa foi desenvolvida através da abordagem qualita-
tiva com caráter implorativo, estimulando os estudantes a pensar
e falar livremente com o objetivo de proporcionar resposta ao
problema proposto com os alunos que apresentam dificuldade
da aprendizagem na leitura e escrita. Lüdke (1986) mostra que
sua natureza se baseia no ambiente natural como fonte direta de
dados e o pesquisador como seu principal instrumento.

N esse sentido, esta abordagem proporciona um contato
direto e prolongado com o ambiente escolar e a situação que
está sendo investigada. Essa pesquisa teve um caráter teórico
que serviu de fonte os autores como Piaget, Vygotsky, Ferreiro,
Lüdke, Teberoskyos quais nortearam a compreensão do tema.

A linguagem e escrita

Partindo da concepção da linguagem, a escrita é uma
comunicação, uma interação social em que o aluno já domina
a linguagem e contribui com a transformação do sujeito, au-
menta suas habilidades de comunicação fornecendo ao sujeito
oportunidades de acesso à cultura diversas aperfeiçoando sua
linguagem em varias áreas de conhecimento que vai fazer
parte da sua vida pra onde ele for.

Segundo Vygotsky (apud SOUZA; SILVA, 1994, p. 44), o
desenvolvimento não precede o ensino, mas desabrocha numa
contínua interação contribuindo ao ensino, visto que as funções
psicológicas nas quais se baseia a língua escrita ainda estão
começando a surgir no momento da escolarização. Neste caso,
faz-se necessário que as crianças tenham os conhecimentos dos
fatos, para assim desenvolver suas capacidades no inicio de sua
vida escolar. É necessário que a criança possa construir seu am-
biente alfabetizador para que possa construir sua própria escrita.
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Para Freire (1982, p.1l), a leitura de mundo precede a
leitura da palavra. Isso quer dizer que leitura de um texto
acontece mesmo antes do ato de ler. Nesse caso, a partir do
conhecimento prévio do leitor, há uma relação com elementos
de textos lidos com o que se está lendo e isso favorece uma
leitura compreensiva. Importante é construir estratégias para
ter uma leitura com significados. E para essa construção de
estratégias, o papel do professor é fundamental.

A leitura deve acontecer de forma que o educando encon-
tre sentido ao realizá-Ia. O ato de aprender a ler indica interagir
com diversos textos escritos a partir de seu conhecimento
prévio. Isso fortalece a concepção de leitura de acordo com a
Linguística Pragmática de que ler é reconstruir o sentido do
texto. E é muito importante o acompanhamento de leitores no
incentivo à leitura para a criança, pois a mesma amplia seus
interesses observando exemplos, experiências.

Diz Cagliari (2003, p. 312) que ler é decifrar e buscar
informações. Já se sabe que o segredo da alfabetização é a
leitura. Alfabetizar é, na sua essência, ensinar alguém a ler,
ou seja, recuperar as informações que a escrita traz. Escrever
vem em decorrência desse conhecimento e não o inverso. Na
prática escolar, parte-se sempre do pressuposto de que o aluno
já sabe decifrar a escrita, por isso o termo "leitura" adquire
outro sentido. Trata-se, então, da leitura para conhecer um texto
escrito. Na alfabetização, a leitura como decifração é o objeto
maior a ser atingido. O que não significa compreensão leitora.

A escrita no Ensino Fundamental

A escrita é fator imprescindível na vida cotidiana de to-
dos os indivíduos, pois se faz presente em todos os contextos
educacionais e sociais. Espera-se que os alunos do ensino
fundamental possuam habilidades e condições para o domínio
da leitura e escrita. Isso é condição fundamental que os alunos
tenham um bom desempenho para o exercício da cidadania.
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Nos cursos de Pedagogia, muito se fala a respeito das
dificuldades de leitura e escrita apresentadas pelos alunos do
ensino fundamental e de como o processo de formação de
professores das séries iniciais da educação básica tem relação
com essa problemática. As dificuldades enfrentadas pela escola
em seu trabalho de ensinar os alunos a ler e a escrever vêm
instigando a realização de muitas pesquisas que se propõem
a apontar caminhos para efetivação de um trabalho que, de
fato, promova o acesso dos alunos em geral a um mundo que
é organizado e orientado pela escrita (TASSONI, 2012).

Dificuldade de leitura e escrita

As dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita
devem ser consideradas como formas do fracasso escolar.
Isto quer dizer que sua problemática é a mesma do fracasso
escolar em geral e que só podem ser compreendidos e enqua-
drados nesta mesma questão (STAMBAK, VIAL, DIATKINE,
PLAISANCE; BEAUVAIS, 1984).

Segundo Patto (1991), a reprovação e a evasão na escola
pública (ensino fundamental) continuam a assumir proporções
inaceitáveis e, esse problema torna-se mais grave quando são
analisados os números referentes às décadas passadas que
indicam sua reincidência.

Embora as dificuldades de aprendizagem sejam causadas
por uma diversidade de fatores, o fator pela a qual as crianças
são atingidas diariamente vem sendo o ambiente em que elas
vivem. A diferença entre a casa e a escola pode trazer uma
deficiência e incapacidade no desenvolvimento intelectual
do aprendizado do aluno.

Sobre essas afirmações, tendo como base nas experiências
profissionais entendeu que o aluno que esteve em sala de aula
recebeu maior incentivo positivo para uma melhor aprendi-
zagem, enquanto que outros sendo privados de tal ambiente,
em seus primeiros anos, enfrentam obstáculos, mesmo quando
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não apresentam deficiências. Essas crianças adquirirão mais
lentamente as habilidades cognitivas básicas por possuírem
fracas habilidades. sociais e tendem a comunicar-se mal.

Disgrafia

A disgrafia é uma dificuldade no processo de aprendi-
zagem da escrita, vê-se com clareza a pessoa que tem este
problema, pois realiza a escrita com muita dificuldade. To-
dos sabem que nossas escolas estão abarrotadas de crianças
portadoras de dificuldades na escrita; a escrita, para muitos,
ainda é uma tarefa de difícil domínio.

É comum observarmos em alunos de séries iniciais uma
imensa variedade de incorreções na escrita; escrever é, muitas
vezes, um de seus melhores pontos fracos. E, com isso, pergun-
tamos: Todos eles apresentam disgrafia? Bem, se seguíssemos
a definição proposta anteriormente, certamente todos seriam
chamados de disgráficos. Mas acontece que a disgrafia, em sua
essência, possui características próprias que a diferencia de
qualquer outra dificuldade na escrita. Na verdade, as principais
características que diferenciam a disgrafia de uma simples
dificuldade de escrita são os fatores que ocasionam cada uma.

Segundo Garcia (1998),

a 'disgrafia é uma dificuldade no desenvolvimento da
escrita, mas só se classifica como tal quando, por exem-
plo, a qualidade da produção escrita mostra-se muito
inferior ao nível intelectual de quem a produz.

Quanto às outras dificuldades, a escrita ruim vem associada
a um baixo nível intelectual. Além disso, o mesmo autor também
afirma que a disgrafia geralmente apresenta-se com outras alte-
rações superpostas como os transtornos do desenvolvimento na
leitura, transtornos no desenvolvimento da linguagem, transtor-
nos do desenvolvimento matemático, transtornos de habilidades
motoras e transtornos de conduta de tipo desorganizado.
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Entretanto, devemos nos atentar para o seguinte fato: por
uma criança apresentar dificuldades em desenvolver habilidades
escritas, não implica dizer que ela, de fato, tem disgrafia, pois para
realizar tal diagnóstico, é preciso antesatentar para a escolarização
insuficiente, algum tipo de alteração neurológica, enfim, precisa-se
observar vários fatores que podem se confundir com disgrafia.

A escola e todo corpo docente, em especifico educador,
exercem um papel primordial no ensino-aprendizagem. Quando
a criança apresenta dificuldades de aprendizagem, é muito co-
mum conflitos entre pais e professores. Todavia, é necessário
que pais e professores devam estar juntos para trabalhar no
auxilio do desenvolvimento da criança.

Assim, pais e professores têm uma tarefa muito importante
na identificação desse problema nas crianças disgráficas, assim
como afim1a Campanudo (2009) em seu argumento. Ainda assim
é lamentável, pois alunos que não apresentam rendimento escolar
são ignorados por outras crianças e até mesmo por seus professores.

Nesse caso, é muito importante o papel do professor,
pois ele deve ministrar bem essa situação, de maneira que
não haja descriminação, propondo brincadeiras que ajude na
socialização e atividades em grupo para que todas as crianças
percebam seu papel social. Deve também evitar que essas
crianças que apresentam essas dificuldades, não se sintam
menosprezadas e retraídas, pelo contrário, mostrar a elas seus
aspectos positivos e do que elas são capazes.

Logo, é imprescindível, que o professor, antes de rotular seus
alunos, se interesse pela identificação, passando a usá-Ia como um
instrumento de avaliação eficiente e indispensável para o aprimo-
ramento de seu trabalho dentro da sala de aula e, principalmente,
para sanar problemas como a disgrafia, que são verdadeiros en-
traves para o desenvolvimento e rendimento escolar dos alunos.

Procedimento Metodológico Da Pesquisa

A pesquisa foi baseada na abordagem qualitativa visto que o
objetivo da mesma é investigar as dificuldades de aprendizagem na
escrita. De acordo com Flick (1995, p. 28), a pesquisa qualitativa:
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[... ] é orientada para análise de casos concretos, em sua
particularidade temporal e local, partindo das expressões
e ativ~dades das pessoas em seus contextos locais.

Assim cada vez que as crianças vão testando essa com-
preensão aperfeiçoam abrindo novos horizontes e a partir daí
a criança passa a expressar com mais precisão seus desejos
pela leitura e a escrita, suas capacidades comunicativas se
ampliam com maior domínio da fala e da escrita.

A pesquisa foi realizada na turma do 3° ano na instituição
escolar Universo Infantil composto de 16 alunos e que três
apresentam dificuldades causando problemas de aprendizagem
nas outras disciplinas. A pesquisa foi realizada em sala de
aula de ambiente bem natural e agradável. Foram realizadas
diversas atividades de leitura e escrita até compreender a
dificuldades destas crianças.

Os alunos que apresentam atraso na aprendizagem das
tarefas escolares podem frequentar o ensino regular e devem
ter ajuda pedagógica. Esses alunos estudam em sala de recursos
em período contrário da escolaridade.

Principais características da dificuldade na leitura
e na escrita

Surgemdiversos temasquepodem explicaras dificuldadesde
aprendizagem,sendo eles a interaçãosocial,e emocional,preguiça,
agitação, práticas pedagógicas. São fatores como esses citados
que desmotivam o processo da aprendizagem. Os professores
devem estar atentos para detectar as causas desses insucessos no
processo da aprendizagem da leitura e a escrita de acordo com
Garcia (1998), não podemos ser "todas" apenas da própria criança,
em seu aspecto biológico, mas também de fatores diversos como
culturais e comunitários, familiares, escolares entre outros.

Na maioria das vezes, as crianças começam a apresentar
dificuldades de aprendizagem no começo do seu processo de
alfabetização (Pain1985). Para autores como (CARNEIRO,
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MARTINELLE; CISTO, 2003), no início da escolarização,
percebe-se que há dois grandes eixos dificuldades ligadas ao
conhecimento linguístico. Para entender porque a criança está
apresentando distúrbios de aprendizagem, é preciso que se
entenda todo o processo de vida da criança e a sua interação
com a escola, qual sua condição fora do portão da escola,
como está a sua autoestima, qual a sua história escolar, entre
outras. (MEDEIROS et aI, 2003).

Atualmente a literatura específica tem dado ênfase às al-
terações afetivas emocionais e de relacionamento interpessoal
como as maiores causas das dificuldades de aprendizagem
(BORUCHOVITCHO 2001; CARNEIRO, MAR TINELL;
CISTO, 2003). Apontam que, a criança a qual apresenta difi-
culdade de aprendizagem tende a ter a autoestima rebaixada,
não se sentindo capaz para as outras atividades acadêmicas.

Análise de resultado

De acordo com a observação, pudemos analisar as dificul-
dades que interferem no processo da aprendizagem, dentre eles
estão vários fatores externos à sala de aula,que se relacionam
aos problemas familiares, afetivo, e social. São muitas quei-
xas que comprometem a construção do conhecimento. Mas
também não podemos excluir fatores internos à sala de aula,
como atividades sem nenhuma fundamentação ou fundamen-
tação precária, o que contribui para causar desmotivação nos
alunos e consequentemente ausência de aprendizagem. Ensinar
um aluno a ler e a escrever com autonomia não é uma tarefa
fácil, mas é um desafio possível de ser realizado. Para isso é
necessário que os professores possuam fundamentação teórica
e que isso seja mostrado na sua prática através de atividades
bem elaboradas e funcionais, além, é claro, que sejam orien-
tados pelos gestores da escola. O aluno está no centro, é um
ser ativo e construtor do seu próprio conhecimento.

Emilia e Teberosky afirmam que a criança constrói a
aprendizagem da leitura e da escrita porque é desafiada a
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confrontar suas hipóteses sobre a leitura e a escrita. Entendo
que a criança desde cedo é confrontada com seus desafios e
precisa colocar em prática suas habilidades e construir sua
própria aprendizagem no que se refere ao aprender a ler e
escrever. Porém, precisa de orientação.

Considerações Finais

As atividades propostas favoreceram o nosso conhe-
cimento e facilitaram o nosso trabalho de pesquisa quanto
à aprendizagem da leitura e escrita em alunos do 3° ano do
ensino fundamental. Pudemos constatar que toda criança é
capaz de se expressar por meio da escrita, símbolo ou dese-
nho. Ressaltamos aqui a importância do comprometimento do
profissional na busca de estudos e melhorias de metodologias
que favoreçam o desenvolvimento de estratégias, além de
alternativas de trabalho para que seja possível a obtenção de
resultados significativos.

Toda atividade proposta teve êxito no que se diz respeito à
aprendizagem dos alunos com dificuldade leitura e escrita. Nas
atividades realizadas em sala de aula, pode-se observar o retomo
e constatamos no resultado o desempenho dos três alunos que
puderam compartilhar seu rendimento com o restante da turma.

O tema escolhido é bastante amplo, mas tenho a consciên-
cia de ter aprendido muito, o que tornou o meu conhecimento
mais aprofundado, mais investigado.
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CAPÍTULO 7

OS PROCESSOS DE
APRENDIZAGEM DA

MATEMÁTICA
Liana Nise Martins Albuquerque

Jair Lino Soares Júnior
Maria Euzimar Nunes Rodrigues

Introdução

Por que a matemática é tão fácil para algumas pessoas e
tão difícil para outras? Que fatores estão associados ao processo
de construção do pensamento matemático? Até que ponto o
contexto cultural em que o indivíduo está inserido influencia
esse processo? Qual o papel que a escola exerce na aquisição
e na compreensão dos conceitos matemáticos? A partir destes
questionamentos, este capítulo enfoca a construção do racio-
cínio matemático, abordando o processo de desenvolvimento
do conceito de número, suas dificuldades e suas ambiguidades.

Fundamentado particularmente na teoria piagetiana, numa
perspectiva cognitiva, estabelece uma relação entre o desenvol-
vimento cognitivo e a compreensão de conceitos matemáticos,
como a noção de conservação, de reversibilidade, de seriação
e de inclusão de classe, fundamentais para a aquisição do
conceito de número e das habilidades matemáticas básicas.
Grande relevância é atribuída ao contexto cultural dos usos da
matemática, assim como os conhecimentos prévios e conceitos
informais adquiridos na vida cotidiana.

Discute também a maneira tradicional utilizada pela escola
para o ensino da matemática e as complicações inerentes a essa
metodologia. Numa abordagem multidisciplinar, apresenta a
relação entre o cérebro, o processamento numérico e o cál-
culo, ressaltando as bases neuropsicológicas das dificuldades
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em matemática. Define ainda a discalculia do desenvolvimento,
discutindo suas dificuldades características, analisando de forma
sucinta os fatores causais, os sinais de identificação e a avaliação.
Analisa as implicações educacionais do transtorno, apresentando
algumas intervenções apropriadas ao aprendente com discalculia.

Na avaliação do PISA (Programme for International Stu-
dent Assessment) de 2012, o Brasil ocupou a 583 posição em
Matemática, entre os 65 países comparados (PRATES, 2014).
Na prova de matemática, aplicada a estudantes de quinze anos
sobre problemas matemáticos da vida real, observa-se que dois
em cada três estudantes brasileiros não são capazes de interpretar
situações que requerem apenas deduções diretas da informação
oferecida na questão, além de apresentarem grande dificuldade
na compreensão de percentuais, frações ou gráficos.

No mundo de hoje, cada vez mais competitivo, saber
ler, escrever e fazer operações matemáticas constitui uma
condição sem a qual é praticamente impossível conseguir
um lugar no mercado de trabalho. Entretanto, a matemática
costuma ser considerado, em geral, um conteúdo difícil e a
sua compreensão, um privilégio de poucos. Para Bastos (2006,
p. 195), "em países com grandes desníveis sociais como o
Brasil, esse aprendizado é muito comprometido, sendo uma
causa importante de retenção escolar".

Enquanto atividade humana, a matemática é uma forma
particular de organizarmos os objetos e eventos do mundo,
que podem ser contados, medidos, somados, multiplicados e
divididos ou relacionados a outros objetos e eventos. Dentre os
estudiosos da Psicologia, Jean Piaget foi quem mais contribuiu
para o reconhecimento de que a lógica e a matemática podem
ser tratadas como formas de organização da atividade intelectual
humana. (CARRAHER et ai, 2010). Para ele, o conhecimento
lógico-matemático consiste na coordenação de relações, de
maneira que "a criança progride na construção do conhecimento
lógico-matemático pela coordenação das relações simples que
anteriormente criou entre os objetos" (KAMII, 1998, p.15).
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Entretanto, ainda de acordo com Kamii (1998), a visão
de Piaget sobre a natureza lógico-matemática do número
contrasta completamente com a visão dos professores de
matemática. Assim, é inevitável indagar-se até que ponto
as dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendizagem
da matemática se deve à dificuldade inerente à própria ma-
temática ou à maneira como ela é ensinada?!

o desenvolvimento cognitivo e a
compreensão da matemática

A teoria de Jean Piaget parte de uma concepção inte-
racionista, que se fundamenta na ideia de interação entre o
indivíduo e o meio em que ele está inserido e atribui grande
relevância ao fator humano presente nesse ambiente. Assim,
é por meio das interações que o bebê estabelece com outras
pessoas, que ele constrói sua maneira de pensar, de sentir,
de agir e seu conhecimento. Uma das grandes contribuições
de Piaget para a compreensão do pensamento da criança foi
conceber que a criança possui uma lógica de funcionamento
mental que difere qualitativamente da lógica de funcionamento
mental do adulto e que o desenvolvimento cognitivo ocorre
em fases que se sucedem, servindo de base às seguintes.

Na fase que corresponde ao período de dois aos seis anos
de idade, denominada por Piaget de Pré-Operatória, a criança
não tem noção de conservação e o seu pensamento não é re-
versível, o que significa que ela ainda não é capaz de retomar,
mentalmente, ao ponto de partida; o seu pensamento se baseia
basicamente na percepção. Assim, se você apresentar duas
fileiras de dez tampinhas a uma criança, e depois alongar uma
delas, espaçando mais as tampinhas, ela vai achar que a fileira
espaçada, mais longa, tem mais tampinhas, mesmo que ela cons-
tate pela contagem que ambas continuam com dez tampinhas!

Na fase seguinte, Operatória Concreta, o pensamento
lógico predomina e se torna reversível, adquirindo caracterís-
ticas fundamentais para a construção do conceito de número.
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o número, de acordo com Piaget, é uma síntese de dois
tipos de relações que a criança elabora entre os objetos: ordem
e inclusão hierárquica (KAMII, 1998). O princípio de inclusão
se refere à capacidaçle de a criança compreender que uma
classe total precisa ser tão grande ou maior que uma de suas
subclasses. Entender, por exemplo, que a classe "Animais"
inclui gatos, cães, vacas etc. A ordenação (ou seriação) en-
volve a capacidade de a criança coordenar, ao mesmo tempo,
a relação "maior do que" e a "menor do que" (PIAGET, apud
WADSWORTH, 1984, p. 71). Isso envolve, por exemplo, a
compreensão de que o número 3 se encontra entre o 2 e o 4
por ser, ao mesmo tempo, maior que 2 e menor que 4.

A teoria piagetiana também é contrária à concepção de
que os conceitos numéricos podem ser ensinados pela transmis-
são social. Segundo Kamii (1998), as pessoas que acreditam
que os conceitos numéricos devem ser ensinados por meio
da transmissão social falham por não fazerem a distinção
fundamental entre o conhecimento social e o conhecimento
lógico-matemático:

No conhecimento lógico-matemático, a base fundamen-
tal do conhecimento é a própria criança, e absolutamente
nada é arbitrário nesse domínio. Por exemplo, 2+3 dá o
mesmo resultado em todas as culturas. [00'] As palavras
um, dois, três, quatro são exemplos de conhecimento
social. Cada idioma tem um conjunto de palavras dife-
rente que serve para o ato de contar. Contudo, a ideia
subjacente de número pertence ao conhecimento lógico-
-matemático, o qual é universal (KAMII, 1998, p. 25).

Nesse sentido, podemos ensinar as crianças a darem a res-
posta correta para 2+3, mas não é possível ensinar-lhesas relações
subjacentes a esta adição. As crianças precisam construí-Ias por
meio de suas experiências, de suas ações sobre os objetos.

Inúmeras pesquisas apontam para o fato de que o meio
ambiente pode favorecer ou retardar o desenvolvimento ló-
gico-matemático; crianças de culturas mais industrializadas
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geralmente desenvolvem-se mais rapidamente, assim como,
dentro de um mesmo país, as crianças oriundas de lares mais
abastados e das zonas urbanas desenvolvem-se mais rapida-
mente que as de baixa renda ou das zonas rurais.

O trabalho de Carraheret al (2010), todavia, refuta essa
ideia ao observar o sucesso de crianças das camadas populares
ao lidar com problemas aritméticos no desempenho de funções
ligadas ao setor informal da economia. Em estudos realizados
em Recife, os autores constataram que,

Embora os problemas aritméticos em seu estudo envol-
vessem os mesmos números e as mesmas operações,
o índice de sucesso das crianças na ma, ao resolverem
problemas enquanto trabalhavam, era igual a 98%,
enquanto que nos exercícios de computação do tipo
escolar, este índice caía para 37% (p. 46).

O que explica essa discrepância entre a matemática enquanto
habilidade de sobrevivência e a matemática utilizada na escola?

O ensino escolar tradicional, além de impor a estrutura
formal da matemática às crianças em vez de perrnitir que elas
próprias construam o significado da matemática a partir de suas
ações sobre o meio e sobre os objetos, também se dá, desde o
início, de forma abstrata. Uma atividade corriqueira oferecida
às crianças pequenas é a de ligar figuras de grupos de objetos a
números. Ainda que para muitos professores esse tipo de atividade
possa parecer uma experiência concreta, na realidade, constituem
experiências essencialmente abstratas. "Ligar figuras a números
é ligar símbolos a signos, sendo que ambas são formas abstratas
de representação" (WADSWORTH, 1984, p.196).

Segundo Riviére (1995, p. 147), "a matemática exige,
desde cedo, - muitas vezes, cedo demais - um esforço con-
siderável de abstração e formalização por parte da criança".
Essa exigência de abstração na matemática pode acabar sendo
excessiva para muitos alunos, particularmente quando são
utilizadas metodologias de ensino inadequadas, caracterizadas
por "métodos excessivamente verbalistas, saltos bruscos de um
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conceito a outro, ausência de referenciais materiais intuitivos,
organização de conteúdos curriculares em função unicamente
da estrutura lógica da matemática e não das possibilidades
evolutivas dos alunos etc ..." (p. 149).

As dificuldades na aprendizagem da leitura e na apren-
dizagem da matemática são semelhantes no sentido de que
ambas requerem a compreensão de signos arbitrários. A apren-
dizagem da matemática, entretanto, apresenta algumas dificul-
dades especiais; "a compreensão dos signos (números) pelas
crianças como significadores arbitrários e a compreensão do
que significam precisam ser mais completas na "leitura" da
matemática do que na leitura de sua própria língua falada"
(WADSWORTH, 1984, p. 200), haja vista que números são
signos abstratos e não têm nenhuma significação.

Com base na teoria piagetiana, Dienes (apud WA-
DSWORTH, 1984, p. 207-208) afirma existirem três estágios
gerais na formação de qualquer conceito matemático:

Ao primeiro estágio corresponde uma atividade não diri-
gida, que parece sem objetivo, o tipo de comportamento
geralmente descrito como brinquedo. A fim de tomá-Io
possível, é necessário liberdade para experimentar. [...]
O segundo estágio é mais dirigido e intencional, mas
caracteriza-se pela falta de uma clara compreensão do
que está sendo procurado. Neste estágio, é aconselhá-
vel certo grau de atividade estruturada. [...] O terceiro
estágio precisa oferecer prática adequada para afixação
e aplicação dos conceitos que estão sendo formados,

As implicações educacionais são óbvias. O ensino tra-
dicional que começa com números se revela uma abordagem
equivocada, pois concebe os alunos como meros receptores de
informação, levando-os à passividade. Os conceitos matemáticos
só podem ser construídos por meio das ações da criança sobre
os objetos, de maneira que a aprendizagem ativa deve constituir
a base essencial do ensino da matemática nas etapas iniciais,
até que o aprendente atinja o estágio Operatório Formal, que
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se inicia por volta dos 13 anos de idade, momento em que o
pensamento se liberta das limitações da realidade concreta.

Assim, para facilitar a aprendizagem da matemática, o
educador pode aproximar-se de um modelo didático que trans-
forme a aprendizagem numa tarefa significativa e motivadora.
Isso implica, primeiramente, uma atitude de respeito para com
o aprendente, inclusive para com os erros cometidos, haja
vista a importância de o educador utilizar o "erro" da criança
como elemento de análise, com o objetivo de planejar novos
estímulos com base nos aspectos analisados. Nesse contexto,
especial relevância é atribuída ao processo de mediação, por
meio do qual o educador constrói o conhecimento junto com
o aprendente, em um diálogo constante entre suas ideias e
as da criança, respeitando seu ritmo de aprendizagem e suas
possibilidades e exigências cognitivas.

o cérebro matemático e a discalculia

Os cálculos sempre fizeram parte do cotidiano do homem
e a aritmética é uma habilidade básica do cérebro humano. Do
ponto de vista evolutivo, o sentido numérico e de quantidade é
muito antigo, remontando provavelmente a dezenas ou centenas
de milhões de anos. A capacidade de compreender e manipular
quantidades são uma faculdade tão inata quanto a visão ou a au-
dição, afirma Butterworth (apud CALLAWAY,2015). Bebês de
até seis meses estão aptos a perceber a diferença entre um e dois.

Nos humanos, a representação interna para quantidades
matemáticas se desenvolve no primeiro ano de vida,
servindo de base, mais tarde, para a aquisição de habi-
lidades para o aprendizado dos símbolos numéricos e a
realização de cálculos (BASTOS, 2006, p. 197).

Segundo Stanilas Dehaene (apudFARREL, 2008), diferen-
tes sistemas neurais contribuem para a aprendizagem matemá-
tica, inclusive um sistema verbal, que parece armazenar fatores
numéricos. Dehaene (apud SCHUMACHER, 2006) descobriu



106

que as regiões cerebrais que, nos adultos, são responsáveis
pelas contas matemáticas, tornam-se especialmente ativas nas
crianças quando elas usam os dedos para contar; "no cérebro
infantil, contar nos dedos exige a participação de regiões que
realizam operações matemáticas complexas nos adultos" (p. 64).

Ao longo da evolução, o cérebro desenvolveu redes
neurais específicas encarregadas de decifrar informações
matemáticas: o sulco intraparietal trata das estimativas e é
ativado por tarefas que envolvem comparações numéricas; o
sulco temporal superior trata dos valores numéricos em sua
forma abstrata. Regiões visoespaciais podem estar envolvidas
em cálculos complexos, em que imagens mentais (visuais)
são importantes. Já a área frontal média percebe quando os
números parecem estar errados.

Quando confrontados com um erro numérico, o cérebro
das crianças registra a modificação em uma área que estima
a quantidade do que é visto. ° cérebro dos adultos, por ou-
tro lado, envolve tanto essa região como outra, relacionada
aos números abstratos, o que sugere que a "habilidade de
"estimar" se desenvolve antes da capacidade de pensar em
números abstratos, ainda que, à medida que se desenvolvem
os talentos matemáticos, nosso cérebro lide com os números
de forma diferente" (PINTO, 2009, p. 185).

Segundo Butterworth (apud CALLAWAY, 2015, p. 36),
na discalculia, a genética e os acasos do desenvolvimento são
responsáveis pela formação deficiente dessas redes. A síndrome
alcoólica fetal tem sido associada a bebês que nascem com os
lobos parietais subdesenvolvidos, uma região do cérebro loca-
lizada sobre os ouvidos. "Os lobos parietais são considerados
importantes para a numeralização e seu subdesenvolvimento
se manifesta em dificuldades posteriores de cognição mate-
mática e processamento numérico" (FARREL, 2008, p. 74).

A quantidade de pessoas que têm dificuldades para re-
solver problemas matemáticos simples, do dia a dia, é con-
sideravelmente grande. Estima-se que até 7% da população
sofra com a discalculia em algum grau. As pessoas com essa
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condição podem apresentar sérias dificuldades para lidar com
números, mesmo tendo inteligência normal ou até mesmo
superior para as demais atividades cognitivas. Segundo a
Academia Americana de Psiquiatria,

Discalculia do desenvolvimento é uma dificuldade em
aprender matemática, com falhas para adquirir proficiência
adequada neste domínio cognitivo, a despeito de inteligên-
cia normal, oportunidade escolar, estabilidade emocional
e motivação necessária (BASTOS, 2006, p. 202).

Entre as dificuldades que caracterizam a discalculia,
incluem-se a dificuldade em realizar cálculos simples, como
adição; dificuldade em saber como resolver problemas mate-
máticos; substituir um número por outro; inverter números (6
por 9); reverter números (2 por 5); alinhar maios símbolos;
nomear, ler e escrever incorretamente símbolos matemáticos.
Um dos sinais claros de discalculia é a dificuldade de compre-
ender o valor relativo dos dígitos em nosso sistema numérico.

Pessoas com disca1culia são frequentemente propensas
à dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
(TDAH) e, em alguns casos, até mesmo manifestações do
espectro autista, o que pode tornar difícil chegar-se a um
diagnóstico preciso. Pesquisadores e educadores ressaltam,
entretanto, que com orientação e atividades adequadas, acom-
panhamento psicopedagógico, supervisão atenta de professores
e demais profissionais da escola e colaboração dos pais, as
crianças discalcúlicas podem ter um ótimo desenvolvimento.

Para Butterworth (apud CALLAWAY, 2015), as formas
de discalculia associadas ao desenvolvimento são resultado
de dificuldades básicas na compreensão dos números e não
de outras faculdades cognitivas.

Há certas habilidades básicas que constituem preerequisito
na matemática. Se elas não estiverem adequadamente desen-
volvidas, a criança terá dificuldade para desenvolver habili-
dades e compreensão subsequentes. No estágio fundamental,
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os objetivos iniciais de aprendizagem requerem (DfEE/QCA
apudFARRELL, 2008, p.75-76):

Contar e usar os números até 10 em contextos familiares;
Reconhecer números de 1 a 9;
Falar a respeito e criar padrões simples;
Começar a compreender a adição como a combinação
de dois grupos de objetos e a subtração como retirada;
Descrever o formato e o tamanho de formas sólidas e planas;
Empregar palavras no cotidiano para descrever posição;
Usar ideias matemáticas iniciais para resolver proble-
mas práticos.

Implicações para o trabalho na escola
Considerando que significados matemáticos não são trans-

mitidos, mas uma construção realizadapor cada aprendente toma-
-se óbvia a necessidade de oferecer oportunidades de construir
esse conhecimento de forma significativa. Aspectos gerais do
bom ensino, assim como intervenções mais específicas, ajudam
os alunos com discalculia. A metodologia de ensino baseada na
realização de atividades e jogos em duplas e grupos favorece o
desenvolvimento de habilidades matemáticas e cognitivas, em um
contexto lúdico e acolhedor, sem o stress geralmente associado
às atividades mais tipicamente escolares. Estudos em pequena
escala (CALLAWAY,2015) mostram que jogos são capazes de
melhorar o desempenho das crianças em aritmética, inclusive
jogos eletrônicos elaborados com essa finalidade.

Um fator essencial é tomar o trabalho com a matemática
relevante e significativo, vinculando o conteúdo aos interesses
e passatempos do aluno. De acordo com Schumacher (2006),
o cérebro humano não possui nenhum módulo de aprendizado
automático para técnicas culturais como a leitura, a escrita
ou o cálculo, de maneira que sua aquisição depende mais es-
sencialmente de conhecimentos já possuídos pelas crianças.
Portanto, quanto mais organizada for a base de conhecimentos
prévios, mais facilmente se dará o aprendizado. Nesse sentido,
o trabalho realizado na Educação Infantil referente às noções
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matemáticas básicas, por meio de brincadeiras, jogos, canti-
gas, histórias e outras situações do dia a dia pode favorecer
a vivência e a familiaridade com ideias lógico-matemáticas.

O uso de materiais concretos como o Material Dourado e o
Cuisinaire auxilia na compreensão de muitos aspectos da mate-
mática, haja vista que os aparelhos concretos "criam uma ponte
entre a experiência concreta e o raciocínio abstrato, ao conduzir
os aprendizes por experiências em níveis intermediários do semi
concreto [...] ao semi -abstrato" (WESTWOOD, apudFARREL,
2008, p.80). É importante ter-se em mente também que o aluno
com discalculia necessita de prática com o uso de itens concretos
por mais tempo do que a maioria dos alunos; assim, o uso de
lembretes concretos (palitos de fósforo, por exemplo) ao trabalhar
com métodos mais abstratos favorece o aprendizado, garantindo
mais autonomia e segurança ao aprendente.

As abordagens multissensoriais, em que são utilizados de
maneira especial os estilos visuais, auditivos e cinestésicos,
também podem facilitar a aprendizagem, particularmente
quando o aluno apresenta um modo sensorial preferido de
aprendizagem. Nesse caso, é necessário assegurar que esse
seja um dos modos sensoriais estimulados pelo educador.

Para garantir um melhor aprendizado, o pedagogo precisa
saber exatamente que conhecimentos prévios os alunos devem ter
para que seus objetivos didáticos sejam atingidos e que conheci-
mentos ainda precisam ser construídos. Isso significa conhecer bem
seus alunos, seus interesses e sua história de vida, estabelecendo
laços que ultrapassam a relação professor/aluno tradicional.

Além do mais, como ressalta Wells (apud ALBUQUER-
QUE, 2008, p.174), o que os alunos aprendem daquilo que
lhes é apresentado depende.

Não apenas do que eles trazem para o encontro do aprendi-
zado, na forma de seu repertório linguístico e do conheci-
mento associado ao mundo, mas também do conteúdo e da
forma do que lhes é apresentado e ainda mais importante
- das oportunidades que recebem para entrar em negociação
com o professor em relação ao significado e importância
daquilo que supostamente eles devem aprender.
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CAPÍTULO 8

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Antonia Lidiane Pinto de Lima Ho/anda
A/exandrino da Costa Oliveira

Silvia Maria de Melo Farias

Introdução

O artigo "A importância do brincar na Educação Infantil",
representa uma resposta para o interesse dospesquisadores, que
procuram conhecer como o brincar influi no desenvolvimento
da criança na Educação Infantil. O tema é importante porque
os autores trabalham nesse tipo de ensino e lidam com es-
sas crianças, facilitando assim uma observação participante.
A escolha da escola foi definida porque oferece a Educação
Infantil ao Fundamental I da cidade de Fortaleza com o intuito
de analisar como ela lidar com essa questão.

O objetivo desta pesquisa é analisar a importância do brin-
car na educação infantil e apresentar as principais práticas que
podem ser desenvolvidas nesse contexto. O estudo foi feito por
meio de pesquisa qualitativa e bibliográfica, a fim de fazer um
levantamento das principais teorias relativas ao brincar, entre-
vistas com profissionais da educação e observações do cotidiano
escolar. O capítulo três é destinado à apresentação da metodologia
da pesquisa, apresentando e descrevendo de forma de coleta de
dados, os sujeitos e o cenário em que ocorreu o estudo.

A partir deste contexto procurou-se ouvir a opinião dos
pais e professores e assim, ficou claro que o discurso e a
prática têm caminhado juntos e se, realmente, a instituição
compreende a verdadeira importância do brincar para o
desenvolvimento da criança.

Com as informações obtidas através da observação e fun-
damentos nos teóricos, concluimos que a prática nem sempre
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está de acordo com o que o discurso emprega. Sendo assim,
muito do que se pensava ser a realidade, mostrou-se diferente
quando ouvimos as vozes das personagens que interagem no
meio escolar. A realização desse trabalho abriu horizontes e
permitiu ver além do romantismo criado em torno desse tema.

O estudo mais aprofundado também nos permitiu en-
tendermos o porquê de defender essa bandeira e de como se
pode utilizar a teoria a favor da nossa prática. Como professores
e pesquisadores acreditamos que essa pesquisa mostrará que
a imaginação, a criatividade, a fantasia, o desenvolvimento
motor, a interação social, a produção de cultura, o aprendizado
de regras são algumas das possibilidades que a brincadeira
oferece, comprovando a real importância dessa prática, inde-
pendente das condições que se apresentem no ambiente.

1. A história do brincar

O brincar está presente em diferentes tempos e lugares
e de acordo com o contexto histórico e social que a criança
está inseri da. A brincadeira é recriada com seu poder de
imaginação e criação.

As brincadeiras de outros tempos estão presentes nas vidas
das crianças, com diferentes formas de brincar, porque hoje, nós
temos diferentes espaços geográficose culturais. Mas que relações
podem fazer do brincar com o desenvolvimento, a aprendizagem,
a cultura e como incorporar a brincadeira em nossa prática?

O brincar é natural na vida das crianças. É algo que faz
parte do seu cotidiano e se define como espontâneo prazeroso
e sem comprometimento. As brincadeiras são universais, estão
na história da humanidade ao longo dos tempos, fazem parte
da cultura de um país, de um povo.

Segundo Wajskop (2007), a brincadeira, desde a antigui-
dade, era utilizada como um instrumento para o ensino, con-
tudo, somente depois que se rompeu o pensamento românico
passou-se a valorizar a importância do brincar, pois antes, a
sociedade via a brincadeira como uma negação ao trabalho
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e como sinônimo de irreverência e até desinteresse pelo que
é sério. Mas mesmo com o passar do tempo o termo brincar
ainda não está tão definido, pois ele varia de acordo com cada
contexto, os termos brincar, jogar e atividades lúdicas serão
usados como sinônimos. O ato de brincar faz parte da vida do
ser humano desde o ventre de sua mãe. Seu primeiro brinquedo
é o cordão umbilical, onde, a partir da 17a semana, através de
toques, puxões e apertos, o bebê, em desenvolvimento, começa
a criar relação com algo.

Dentro ou fora do útero, bebês gostam de brincar e
nessa semana ele já deve ter encontrado o seu primeiro
brinquedo, o cordão umbilical. Ele gosta de puxá-Io e
segurá-lo. Às vezes ele segura tão forte que impede a
passagem de oxigênio, mas ele não segura por tanto
tempo, portanto, nenhum problema ocorre com es-
sas brincadeiras.

De acordo com que diz Machado (2003): a mãe também
brinca com seu bebê mesmo antes de ele nascer, pois fica ima-
ginando como será ser mãe, e associa as lembranças de quando
brincava com sua boneca. Assim, quando o bebê nasce, já há
uma relação criada da mãe para com o bebê e do bebê para
com a mãe, pois esse já reconhece sua voz. No princípio, a
relação acontece como se o bebê fosse o brinquedo de sua mãe
e ao interagir com ele diariamente, a criança vai aprendendo
a linguagem do brincar e se apropriando dela.

Nessa relação contínua, o bebê vai se diferenciando de
sua mãe e começa a criar outros parceiros, que são os outros
adultos com quem ela irá interagir. Esses parceiros precisam
lhe propiciar um ambiente que permita a criança ser criança e
desenvolver-se utilizando o corpo e os seus sentidos, sentindo-
-se livre para criar o seu brincar.

Dessa forma, a criança se desenvolve através das interações
que estabelece com os adultos desde muito cedo. A sua expe-
riência sócio-histórica iniciam-se nessa interação entre ela, os
adultos e o mundo criado por eles, e quando os pais estimulam
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seus filhos durante a brincadeira, se tomam mediadores do pro-
cesso de construção do conhecimento, fazendo com que seus
filhos passem de um estágio de desenvolvimento para outro.

Para Winnicott (1975, p. 139), "o lugar em que a expe-
riência cultural se localiza está no espaço potencial existente
entre o indivíduo e o meio ambiente (originalmente, o objeto)".
Dessa mesma forma ocorre o brincar, pois para o autor a ex-
periência criativa começa quando se pratica essa criatividade
e isso se manifesta primeiro através da brincadeira.

Para esse autor é importante que o adulto não interfira
nesse momento, pois as descobertas e o amadurecimento que
o bebê desenvolverá nesse processo serão fundamentais para
o começo de sua atividade cultural. Mas, paradoxalmente,
Winnicott (1975), afirma que, será necessário que o adulto
esteja sempre disponível e atento ao bebê, pois a autonomia
e a capacidade criadora são desenvolvidas em longo prazo, e
para isso o adulto deverá estar presente sempre que solicitado,
mas não de forma retaliativa nem invasiva. É por isso que não
se deve pensar que a criança é apenas aprendiz, reprodutora
de cultura e conhecimento, um ser frágil e vulnerável, mas, na
verdade, ela é tão sujeito quanto o adulto, ela é coconstrutora.

De acordo com o que Perrotti (1990), podemos dizer
que, conceituar a criança como ser passivo é, infelizmente,
normal, pois nunca se considerou que a criança possui cultura
própria. Assim, para o autor, a sociedade nega que a criança
possua um lugar ativo nessa cultura, sendo essa afirmativa,
uma imposição do sistema que visa classificar os indivíduos
segundo o nível quantitativo de produção que eles mantenham.

2. A importância do brincar

o brincar se toma importante no desenvolvimento da
criança de maneira que as brincadeiras e jogos que vão surgindo
gradativamente na vida da criança desde os mais funcionais
até os de regras. Estes são elementos elaborados que propor-
cionarão experiências, possibilitando a conquista e a formação
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da sua identidade. Como podemos perceber, os brinquedos e
as brincadeiras são fontes inesgotáveis de interação lúdica e
afetiva. Para uma aprendizagem eficaz é preciso que o aluno
construa o conhecimento, assimile os conteúdos.

As ações com o jogo devem ser criadas e recriadas, para que
sejam sempre uma nova descoberta e sempre se transformem em
um novo jogo, em uma nova forma de jogar. Quando a criança
brinca, sem saber fornece várias informações a seu respeito, no
entanto, o brincar pode ser útil para estimular seu desenvolvimento
integral, tanto no ambiente familiar, quanto no ambiente escolar.

Embasados nos estudos realizados, entendemos que brin-
cando a criança vai criando uma abertura infinita de possibi-
lidades que permite uma legitimidade do mundo, e é inserida
nesta perspectiva transformadora que aponto a ação lúdica
na escola. Se acreditarmos que nossos alunos são criativos,
imaginativos em função das potencial idades no pensamento,
podemos tomar possível impossível, utilizando uma linguagem
universal que é a linguagem da brincadeira. Priorizamos as
contribuições de Vygotsky, Piaget, Wallon, entre outros, sendo
estes, grandes estudiosos no tema aqui apresentado.

Para Piaget (1973), tanto a brincadeira como o jogo são
essenciais para contribuir com o processo de aprendizagem.
Por isso, ele afirma que os programas lúdicos na escola são o
berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Sendo
assim, essas atividades se tomam indispensáveis à prática
educativa, pois contribuem e enriquecem o desenvolvimento
intelectual. E em relação ao que foi dito, Piaget explica:

o jogo é, portanto, sob suas duasformas essenciais de
exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimi-
lação da real à atividade própria, fornecendo a esta seu
alimento necessário e transfórmando o real em função
das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos
ativos de educação das crianças exigem todos que
se forneça às crianças um material conveniente a fim
de que jogando, elas cheguem a assimilar às realidades
intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores a
inteligência infantil (PIAGET, 1973, p. 160).
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Dessa forma, o autor comenta que ao lançar uma ativi-
dade desconhecida seja umjogo ou uma brincadeira, o aluno
entrará em conflito. No entanto, logo ao tomar conhecimento
e compreender melhor as ideias, este estará assimilando e
acomodando o novo conhecimento.Motivo pelo qual Piaget
acredita que a atividade lúdica é essencial na vida da criança,
pois, se constitui, em expressão e condição para o desenvol-
vimento infantil, já que quando as crianças jogam, assimilam
e transformam a realidade.

Vygotsky (1991) classifica o brincar em três fases. Na
primeira fase, a criança inicia seu distanciamento do seu
primeiro meio social, representado pela mãe; começa então,
a falar, andar e movimentar-se em volta das coisas. E é nesta
fase que o ambiente a alcança por meio do adulto, e pode-se
dizer que esse período se prolonga até que a criança atinja
uma idade de mais ou menos sete (7) anos.

A fase seguinte é caracterizadapela imitação, a criança copia
o modelo dos adultos. E a última fase se caracteriza pelas conven-
ções que surgem através das regras e normas a elas associadas.

Seguindo essa linha, Vygotsky(1991) afirma que é enorme a
influênciadobrinquedo no desenvolvimentoda criança. É no brin-
quedoe nojogo que a criançaaprendea agirnuma esferacognitiva.

Na concepção walloniana, o termo infantil significa lú-
dico, pois toda atividade da criança é lúdica quando é exercida
por ela mesma. O brincar é uma forma livre e individual.

Ele evidencia o caráter emocional em que os jogos se
desenvolvem, demonstrando seu interesse pelas relações so-
ciais infantis nos momentos do jogo e seus aspectos relativos
à socialização. Sobre esse aspecto, Wallon comenta:

A criança concebe o grupo em função das tarefas que
o grupo pode realizar, dos jogos a que pode entregar-se
comsuas camadas de grupo, e também das contestações,
dos conflitos que podem surgir nos jogos onde existem
duas equipes antagônicas (WALLON, 1979. p. 210).

Percebe-se, portanto, o grande valor educacional das
brincadeiras e jogos em grupo. Mas, por outro lado, ele diz
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que a família e os educadores não permitem que a criança
desenvolva todo seu potencial, não deixando que as crianças
realizem tarefas que elas são capazes, como comer sozinha,
vestir- se, calçar, tomar seu banho, escovar os dentes. Com
isso, o adulto, sem perceber, leva a criança à imobilidade e
ao silêncio, não deixando que a ludicidade e a motricidade
infantil sejam reconhecidas e respeitadas.

2.1 As razões para brincar

Temos várias razões para brincar, pois sabemos que é
extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo,
motor, afetivo e social da criança. É brincando que a criança
expressa vontades e desejos construídos ao longo de sua vida,
e quanto mais oportunidades a criança tiver de brincar mais
fácil será o seu desenvolvimento.

Segundo Carneiro e Dodge (2007, pág. 59), " ... o mo-
vimento é, sobretudo para criança pequena, uma forma de
expressão e mostra a relação existente entre ação, pensamento
e linguagem". A criança consegue lidar com situações novas
e inesperadas, e age de maneira independente, e consegue
enxergar e entender o mundo fora do seu cotidiano.

Atualmente as crianças entendem por brincadeira os jogos
eletrônicos, fazendo com que as mesmas não se movimentem
e as deixando estáticas e com isso vão ficando sedentárias e
obesas. Com as brincadeiras tradicionais, como, por exemplo,
pular corda, elástico, pique alto, fazem com que as crianças se
movimentem a todo tempo, gastando energia e dando liberdade
para criar proporcionando alegria e prazer.

As razões para brincar são inúmeras, pois sabemos que
a brincadeira só faz bem, e só não entendemos porque em
muitos lugares isso incomoda tanto algumas pessoas, pais,
professores ..., sabemos que o brincar é um direito da criança,
como apresentado na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, deno-
minada Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta no
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Capítulo lI, Art. 16°, Inciso IV, que toda criança tem o direito
de brincar, praticar esportes e divertir-se.

Então vimos que, a criança tem o direito de brincar pois
está amparada por lei, e esta é mais uma razão para brincar, além
das inúmeras que já citamos, porque o brincar favorece a des-
coberta, a curiosidade, uma vez que auxilia na concentração, na
percepção, na observação, e além disso as crianças desenvolvem
os músculos, absorvem oxigênio, crescem, movimentam-se no
espaço, descobrindo o seu próprio corpo. O brincar tem um papel
fundamental neste processo, nas etapas de desenvolvimento da
criança. Na brincadeira, a criança representa o mundo em que
está inserida, transformando-o de acordo com as suas fantasias
e vontades e com isso solucionando problemas.

Para Cunha (1994), o brincar é uma característica pri-
mordial na vida das crianças, porque é bom, é gostoso e dá
felicidade. Além disso, ser feliz e estar mais predisposto a ser
bondoso, a amar o próximo e a partilhar fraternalmente, são
outros pontos positivos dessa prática.

2.2 O brincar e a escola
O brincar está associado à criança há séculos. Mas foi através

de uma ruptura de pensamento que a brincadeira passou a ser
percebida e valorizada no espaço educacional das crianças me-
nores. No passado, o que se via era o brincar apenas como forma
de fuga ou distração, não lhe sendo conferidao caráter educativo.

O brincar tem a função socializadora e integradora. A so-
ciedade moderna cada vez mais tem sofrido transformações
em relação ao brincar e ao espaço que se tem para brincar,
os pais e os filhos têm pouco tempo para ficarem juntos e
brincar. A escola acaba sendo a única fonte transmissora de
cultura, onde ainda existem espaços para as crianças brincarem,
tendo os profissionais de educação a incumbência de ensinar
e resgatar as brincadeiras populares, mas não só isso, como
também o jogo deve fazer palie do cotidiano das crianças, e
seria usado como uma nova forma de transmitir conhecimento,
pois a atividade lúdica é benéfica ao aprendizado.



A EDUCAÇÃO TECENDO OLHARES SOBRE A PSICOPEDAGOGIA 121

De acordo com Almeida (2005, p. 5):

A brincadeira se caracteriza por alguma estruturação e
pela utilização de regras. A brincadeira é uma atividade
que pode ser tanto coletiva quanto individual. Na brin-
cadeira a existência das regras não limita a ação lúdica,
a criança pode modificá-Ia, ausentar-se quando desejar,
incluir novos membros, modificar as próprias regras,
enfim existe maior liberdade de ação para as crianças.

A prática da brincadeira na escola promove aspectos
diversos na criança que serão de suma importância para o seu
desenvolvimento biopsicossocial, sendo imprescindível para
uma formação sólida e completa.

Segundo Wajskop (2007, p.25):

A criança desenvolve-se pela experiência social nas in-
terações que estabelece, desde cedo, com a experiência
sócio-histórica dos adultos e do mundo por eles criado.
Dessa forma, a brincadeira é uma atividade humana na qual
as crianças são introduzidas constituindo-se um modo de
assimilar e recriar a experiência sociocultural dos alunos.

o brincar vai desde a sua prática livre até uma atividade
dirigida, com regras e normas. Os jogos são ótimos para desen-
volver o raciocínio lógico, e também para o·desenvolvimento
físico, motor, social e cognitivo, e atualmente a aplicação desta
nova maneira de transmissão de conhecimento é até mais fácil
pelos recursos e metodologias disponíveis para o professor.

Apesar da visão renovada das possibilidades de utiliza-
ção dos jogos na escola, o jogo ainda está muito distante de
ser integrado realmente como recurso e metodologia.
Em geral, o uso dos jogos no cotidiano escolar se restringe
a atividades extremamente dirigidas, que contribuem muito
pouco para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade
e da produção de cultura.

Segundo Carneiro e Dodge (2007, p. 91):

Para que a prática da brincadeira se tome uma realidade
na escola, é preciso mudar a visão dos estabelecimentos
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a respeito dessa ação e a maneira como entendem o cur-
rículo. Isso demanda uma transformação que necessita de
um corpo docente capacitado e adequadamente instruído
pararefletir e alterar suas práticas. Envolve, para tanto,
uma mudança de postura e disposição para muito trabalho.

Atualmente, só é aberto o espaço para brincar na educação
infantil, e nem sempre é aceito de uma forma natural. As crian-
ças têm que brincar, porque, brincando aprende a participar das
atividades pelo prazer de brincar, sem visar uma recompensa
ou temer castigo, mas adquirindo o hábito de estar ocupada,
fazendo alguma coisa inteligente e criativa, experimentando
o mundo ao seu redor, buscando um sentido para sua vida.
Mas, mesmo proporcionando todos esses benefícios, o brincar,
as atividades lúdicas, nas escolas de educação infantil quase
sempre são muito dirigidas, se tornando menos espontâneo,
criativo e prazeroso. Além disso, temos também a cobrança
dos pais no sentido de obter um trabalho com bastante conte-
údo, e na fase da educação infantil, a criança deve ser menos
cobrada, havendo uma menor pressão dos pais em relação à
obtenção de um trabalho com conteúdos mais estruturados.

Muitas vezes a escola não oferece oportunidades, espaços
para a prática da brincadeira livre, e quase sempre, impede
que aconteça. Seria valoroso que a escola se apropriasse da
brincadeira, porque isso traria resultados mais relevantes e
adequados às necessidades do mundo de hoje.

Apesar da sua importância, a prática da brincadeira
ainda não recebeu o seu devido valor pedagógico, visto
como um passatempo.

De acordo com Borba (2007, p.34):

A brincadeira é uma palavra estritamente associada à
infância e às crianças. Porém, ao menos nas sociedades
ocidentais, ainda é considerada irrelevante ou de pouco
valor do ponto de vista da educação formal, assumindo
frequentemente a significação de oposição ao trabalho,
tanto no contexto da escola quanto 110 cotidiano familiar.
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Então, podemos dizer que isso é uma difícil tarefa a ser
resolvida, porque nem sempre a instituição de ensino atribui o
devido valor ao brincar, o que acontece no máximo é integrar a
brincadeira fazendo uma atividade dirigida, e também depende
do profissional de educação estar preparado para mudanças e
usar isso no seu cotidiano.

Em outros idiomas é usado um único termo, que é o jogar,
como por exemplo, em inglês (play) e em alemão (spielen).

Brincar significa divertir-se, folgar/ zombar, escarnecer! pro-
ceder levianamente. Para a palavra brincadeira temos: ação de
brincar, divertimento/ gracejo, zombaria! qualquer coisa que se faz
por imprudência ou leviandade e que custa mais do que se esperava.

Para recreação temos: interrupção do trabalho para des-
canso e higiene menta1.Para recrear temos: proporcionar recreio
a, divertir, distrair. Para jogo temos: ação de jogar, folguedo,
brinco/ o que serve para jogar! exercício ou divertimento sujeito a
certas regras/ passatempo em eu se arrisca dinheiro/ divertimento
publico composto de exercícios esportivos/ maneiras de jogar.

No dicionário, Aurélio, encontramos:

Brincar: Divertir-se infantilmente/ Divertir-se/ Dizer ou
fazer algo por brincadeira; gracejar/ Divertir-se partici-
pando em folguedos carnavalescos.
Brincadeira: Ato ou efeito de brincar/ Brinquedo/ Entre-
tenimento/ Gracejo.
Recrear: Proporcionar recreio ou prazerá; ou senti-
-Ios; divertir-se.
Recreação: Recreio.

Jogo: Atividade física ou mental fundada num sistema
de regras que definem a perda ou o ganho/ Passatempo/ Jogo
de azar, aquele em que a perda ou o ganho dependem mais
da sorte que do cálculo/ O vício de Jogar/ Série de coisas
que forma um todo, ou coleção/ Conjugação harmoniosa de
peças mecânicas com o fim de movimentar um maquinismo/
Balanço oscilação/ Manhã, astúcia/ Comportamento de quem
visa a obter vantagens de outrem.
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o que podemos compreender é que as palavras brincar,
brincadeira veem agregadas a significados positivos e negativos
também. Assim, entende-se que o ato de brincar anda numa
linha muito tênua 'entre a alegria que ele proporciona e o tom
de descaso que pode aparentar.

Essa maneira de julgar a brincadeira é, de certa forma,
cultural. Depois que se deixa de ser criança, brincar se toma
algo proibido e inaceitável. No entanto, o que se tem visto, é
a necessidade de, a cada dia, se deixar a brincadeira de lado e
"levar as coisas mais a sério" com apenas alguns anos de vida.

Então essa é uma visão de que a brincadeira é uma ati-
vidade oposta a aprendizagem, ao trabalho, sendo por isso
menos relevante na nossa prática e isso causa a diminuição
dos espaços e tempos do brincar.

Uma questão que se tem entendido nas escolas, depois da
nova lei 9.394/96 que mudou a idade de acesso ao ensino fun-
damental de sete anos para seis anos, que de acordo com a LDB,
art.32, "O ensino fundamental, com duração mínima de nove anos,
obrigatório e gratuito na escola pública, a partir dos seis anos...",
é de que as crianças chegam mais novas e se deparam com uma
grande diferença, um verdadeiro abismo, pois na Educação In-
fantil eles eram estimulados a brincar e no Ensino Fundamental
são reprimidos o tempo todo quando o assunto é esse.

De acordo com Toledo (2008, p.6):

A aprendizagem é comprometida, neste sentido, como
algo linear e o desenvolvimento infantil constituído
por etapas. Assim, até os seis anos ainda é permitido à
criança brincar, porém, na Fase I a brincadeira passa a
ser vista de forma negativa.

No discurso de muitos professores é possível ouvir a fala
de que a brincadeira atrapalha o aprendizado. E essa afirmação
é algo até popular, pois quem já não ouviu a mãe dizer: "me-
nina, que mania feia de fazer tudo na brincadeira".Os próprios
pais estranham o "exagero na quantidade de brincadeiras na
educação infantil" e se questionam os porquês desse método.
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Numa entrevista feita com um pai de aluno da educação
infantil foi possível constatar essa afirmação: "Aqui não é
escola, é tipo creche. As crianças vêm só para brincar, não
fazem trabalhinho de ler e escrever".

Muitas vezes, o ler e escrever são colocados na frente
de outros aprendizados e mesmo que tentemos explicar que
é preciso desenvolver outras áreas e amadurecê-Ias para o
momento da alfabetização, é possível ouvir o seguinte ar-
gumento: " ... mas o mundo lá fora não quer saber disso! Ele
tem que ler e escrever".

De acordo com Vygotsky (1987, p.35):

o brincar é uma atividade humana criadora, na qual imagi-
nação, fantasia e realidade interagem na produção de novas
possibilidades de interpretação, de expressão e de ação
pelas crianças, assim como de novas formas de construir
relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos.

Em contrapartida aos discursos dos pais de que o aluno só
vai aprender se deixar de lado a brincadeira, Vygotsky, afirma
que a brincadeira proporciona aprendizado fazendo com que a
criança se relacione com o outro, entenda as relações humanas,
seu papel nelas, construindo sua identidade.

Muitos querem separar o brincar do aprender e dizem que
escola não lugar de brincadeira. Segundo Toledo (2008, p.12):

Ao considerar as brincadeiras das crianças como algo
que atrapalha a aprendizagem, a escola começa a se-
parar os momentos que são para "aprender" dos que
são para "brincar". Porque esses momentos precisam
ser separados? Porque as crianças precisam deixar de
brincar para serem transformados no adulto? Porque o
adulto não pode brincar?

o ambiente escolar é uma comunidade onde diferentes per-
sonagens interagem de maneira que sempre há troca de saberes.
Assim, a convivência entre professores, alunos, pais e funcionários
proporciona experiências inigualáveis para a vida dessas pessoas.
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2.3 O brincar entre pais e filhos

A família é considerada a menor unidade da sociedade
e pode ser considerada a primeira, mais duradoura e estável
caracteriza-se como o menor grupo social que se tem conhe-
cimento. Sendo assim, os pais ou responsáveis devem assumir
o papel de mantedores dessa célula da sociedade, provendo
sustento e educação, além de transmitir valores culturais.

No entanto, a grande preocupação da maioria dos pais é
com relação à educação dos filhos. Eles acham que fornecer
uma boa estrutura financeira, a escolha da escola, a moral e
os bons exemplos são as mais importantes ferramentas para
formar um bom caráter, mas não é apenas com regras que as
crianças se tornam pessoas melhores.

A aproximação dos pais com os filhos é fundamental para
o futuro das crianças. Quando os pais brincam com os filhos,
podem ensiná-los a perder medos e a lidar com frustrações.
É a melhor forma de ajudá-Ios a desafiar a vida e a vencer
alguns obstáculos. Eles se sentem mais confiantes, pois têm
a pessoa amada ao seu lado.

Segundo estudos recentes, 30 minutos por dia já são
suficientes para ter uma criança segura, feliz e de bem com a
família. Mas será que os pais conseguem dedicar e priorizar
30 minutos para o desenvolvimento adequado dos seus filhos?
Em vez de dar o videogame do momento, os pais deveriam
presenteá-los com algo melhor: mais tempo para os filhos.
Assim, podemos dizer que não é o brinquedo que se torna o
mais importante, mas o ato de brincar. O momento que farní-
lia dedica ao filho, abrindo mão de formalidades, sentando
no chão, mudando a voz, fazendo personagens, inventando
brincadeiras, trocando de papéis.

As famílias modernas acabaram deixando a brincadeira de
lado. Não há tempo. Os pais saem de casa para o trabalho
antes de seus filhos acordarem e quando voltam, eles já estão
dormindo. A mãe saiu para o mercado de trabalho, sobrou
pouco tempo para brincar com suas crianças.
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Assim, para preencher o espaço deixado por eles, os
DVDs, os jogos eletrônicos, até os cursos de idiomas, esportes,
etc. são usados para isso. Os pais deveriam no mínimo conhecer
e reconhecer os benefícios que o ato de brincar proporciona às
crianças. Assim, além de mudarem suas posturas, valorizariam
mais o brincar dessas crianças na escola.

No entanto, é importante ressaltar que apesar dos grandes
benefícios que o brincar na escola proporciona nada pode subs-
tituir a brincadeira entre pais e filhos, pois os benefícios da troca
entre os progenitores e seus descendentes geram confiança e
estabilidade para que essas crianças se sintam preparadas para
interagir com novas comunidades, a escola, por exemplo.

2.4 Os benefícios do brincar

Em relação aos benefícios do brincar, podemos dizer que
estão ligados ao desenvolvimento infantil. Tanto o brincar pelo
brincar, quanto o brincar dirigido (jogos), faz bem à criança
e ao seu desenvolvimento em todos os aspectos.

Como já mencionamos anteriormente são inúmeros os
benefícios causados pelo brincar, sendo eles alguns aqui ci-
tados, deixa as crianças mais felizes e alegres, bem como as
diverte, desenvolve habilidades físicas, ensina a respeitar as
regras, ajuda na socialização, no aprendizado, na cri atividade,
na relação com o próximo.

Carneiro e Dodge (2007, p.201), afirmam que:

Ao estimular as crianças durante a brincadeira, os pais
tornam se mediadores do processo de construção do
conhecimento, fazendo com que elas passem de um
estágio de desenvolvimento para outro. Também, ao
brincar com os pais, as crianças podem se beneficiar
de uma sensação de maior segurança e liberdade para
exploração, além de se sentirem mais próximas e mais
bem compreendidas, o que pode contribuir para o melhor
desenvolvimento de sua autoestima e independência.
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Mas cabe uma observação, é extremamente importante
divulgar entre os pais, responsáveis, profissionais da educação,
os benefícios que o brincar traz para o desenvolvimento das
crianças. Quando as crianças são estimuladas, o reconheci-
mento dos benefícios tem um valor muito maior. E confor-
mefoi citado anteriormente, os pais podem exercer um papel
importantíssimo no brincar de seus filhos.

3. Procedimentos da pesquisa

Nesta sessão serão apresentados os resultados da pesquisa
de campo realizada em uma instituição de Educação Infantil ao
Fundamental I na Cidade de Fortaleza. Para tanto, serão eviden-
ciados as principais perguntas nas entrevistas com as professoras.

A pesquisa é qualitativa e bibliográfica. Os sujeitos foram
quatro (4) professoras de uma escola privada que lecionam na
Educação Infantil com criança na faixa etária de dois (02) a
cinco (05) anos. Esses dados tiveram como objetivo destacar
os debates sobre a importância do brincar na Educação Infantil
e o quanto importante para criança aprender brincando.

É preciso também mencionar que apesar de fazer referencia
a outros vários tipos de brincadeira, Vygotsky privilegia a dis-
cussão de faz-de-conta na discussão sobre o papel do brinquedo.

Levando em consideração o que foi citado pelos autores,
pode-se refletir sobre a maneira como "as brincadeiras" são
indispensáveis no desenvolvimento cognitivo e afetivo da
criança. O ato de educar se dá na medida em que são esta-
belecidas as relações entre a realidade vivida e o que sendo
representado (o faz de conta).

Foram entrevistadas quatro professoras que atuam na
educação infantil. A Professora 1 possui quatro(04) anos de
regência e, atualmente, trabalha no Infantil II com crianças
de dois (02) anos de idade. A sala em que trabalha possui dez
(10) crianças, sendo cinco meninas e 5 meninos.

A Professora 2 possui quinze (15) anos de regência e
atualmente, trabalha no infantil III com crianças de três anos
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de idade. Na sua sala de aula estudam 20 alunos, sendo nove
meninas e 11 meninos.

A Professora 3 possui vinte e quatro (24) anos de regência
e atualmente, trabalha no infantil IV, com crianças de quatro
anos de idade. Em sua sala estudam vinte e dois (22) alunos,
sendo onze (11) meninas e onze (11) meninos.

A quarta professora possuidois (02) anos de regência e
atua no infantil V com crianças de cnco (5) anos de idade. Em
sua sala estudam dezoito (18) alunos, sendo dez( 1O) meninas
e oito (8) meninos.

Abordamos as seguintes questões:

I. "É fácil aplicar as brincadeiras?"
VI. Você gosta de brincar com os alunos?
VII. Depois das atividades lúdicas, é fácil retomar a rotina?
VIII. As crianças maiores obedecem as regras do "brincar"

melhor do que as menores?
IX. As brincadeiras feitas em sala de aula ajudam no apren-

dizado das crianças?

As Professoras para a 1a pergunta responderam 50% sim
e 50% não. Para a 2a pergunta 100% sim e 0% não. Para a 3a

pergunta 25% sim e 75% não. Para a 4a pergunta 25% sim e
75% não. Para a 53 ]00% sim e 0% não.

Foi possível constatar que as práticas 1údicas desenvolvi-
das pelas professoras são coerentes com o que foi levantado
na teoria. Comprovou-se, através da pesquisa de campo, que
o lúdico é muito desenvolvido na educação infantil e que con-
tribui para a aprendizagem dos alunos. Através do brincar as
crianças desenvolvem várias habilidades como a imaginação,
o desenvolvimento físico, motor e afetivo e, principalmente, a
socialização. Portanto, pode-se afirmar que o brincar é realmente
importante na educação infantil, visto que favorece o desen-
volvimento integral da criança e facilita a sua aprendizagem.
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Considerações Finais

Nessa pesquisa, buscamos aprofundar conhecimentos
sobre o brincar na escola e começa-se essa trajetória falando
sobre a cultura do brincar. Foi possível perceber que o brincar
existe desde a antiguidade, já sendo utilizado como fonte de
ensino e que até os dias atuais podemos verificar que além de
ser usado como fonte de aprendizagem, ele também é usado para
um melhor desenvolvimento em todos os aspectos da criança.

Depois foi falado sobre a importância do espaço para
brincar, isso é fundamental para a construção da identidade.
Podemos dizer que aquela criança que teve liberdade para
brincar, criar, recriar, com certeza será um adulto bem-su-
cedido. Vimos que na escola onde foi realizada a pesquisa,
o espaço é um fator em questão.

Na escola analisada, percebemos que esta oferece opor-
tunidades para as crianças brincarem, mesmo sendo com um
pouco de dificuldade (espaço físico). As crianças conseguem
se expressar criar, fantasiar e as professoras também propor-
cionam esses momentos, sendo colaboradoras do processo. No
entanto, a escola precisa de reformas em relação aos espaços.

O que nos deixa o pensamento é de que: Como podere-
mos orientar os pais, que eles entendam nossa opinião sobre
o brincar e aceitem essa prática, quando, na direção de nossas
escolas estão pessoas que estudaram, convivem e sabem o
que os autores defendem como saudável e enriquecedor e, no
entanto, ainda se posicionam de forma contrária?

Para responder a essa indagação precisamos entender na
verdade é que se generalizamos o ouvir o que o outro pensa,
entendemos que, suas vivências e a realidade em que cada
uma dessas personagens vive, influencia na sua forma de ver o
mundo e de conviver nele, será mais acessível o debate sobre
esses novos pensamentos sobre as práticas.

No entanto, algo que para nós não mudará é a certeza de
que o brincar independente do local, dos brinquedos disponíveis
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e de quem o pratica, sempre será positivo e sempre gerará
aprendizado, tanto como atividade dirigida quanto livre.

Visto que somos profissionais da educação, entendemos
que é impossível separa o aprendizado da prática do brincar,
principalmente na educação infantil.

"Encerramos a nossa pesquisa com a música Aquarela
de Toquinho," numa folha qualquer eu desenho um sol
amarelo"". porque acreditamos que a imaginação, a criativi-
dade, a fantasia, o desenvolvimento motor, a interação social,
a produção de cultura, o aprendizado de regras, são algumas
das possibilidades que a brincadeira oferece, comprovando a
real importância do brincar.

E mesmo que as possibilidades já citadas, já fosse o
bastante, só o prazer que a liberdade de brincar produz, já
seria por si só, um excelente motivo para praticá-Ia. Afinal,
no findar de nossa caminhada, o sol amarelo descolorirá, o
castelo descolorirá e o mundo descolorirá, e o que nos restará?
Com certeza, a lembrança de quem já foi criança a brincar.
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