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RESUMO

O presente estudo, a partir de uma experiência prática, teve como objetivo, trazer a
reflexão sobre o trabalho do professor de educação física com crianças que
apresentam problemas de comportamentos relacionados a condutas típicas.
Caracterizou-se como qualitativo e participante, procurando identificar condutas
padrões como: hiperatividade; agressividade física e/ou verbal; alheamento social. A
experiência prática nos proporcionou a possibilidade de observação e trouxe as
indagações e preocupações quanto à realidade dessas crianças. Os resultados do
estudo nos levaram a constatar que as crianças que apresentam condutas típicas,
necessitam de um acompanhamento diferenciado por parte dos professores, apoio
familiar e, em alguns casos, apoio psicológico e neurológico. Os profissionais devem
ter uma formação adequada e conhecer o perfil de cada criança tendo informações
diversas para o alcance de uma compreensão mais ampla e profunda acerca da
natureza do problema e de que ações se fazem necessárias para auxiliar no
desenvolvimento da mesma.
Palavras-chave: Crianças. Condutas Típicas. Educação Física.
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SILVA, Ila Fabiana da. The physical education teacher and the children with
typical conducts: Reflections from a experience. Work of Conclusion of Course
(Graduation in Educação Física) – Universidade Estadual de Maringá – UEM, 2009.

ABSTRACT

The present study aims to bring the reflection about the physical education teacher´s
work with children that show some behavior problems related to typical condudts
from a practical experience. Characterized as bibliographic, trying to identify the main
features of the conduct problems, which include behavioral patterns such as
hyperactivity; physical and/or verbal agression; social alienation. The practical
experience provided us the observation possibility and brought some questions and
concerns related to the reality of these children. In generally, children who have such
behaviors do not adapt to family, school and/or community life. Also, issues related to
physical education historic, how it is today and experiences using fun and games as
pedagogical
tools,
were
addressed.
keywords: Children. Typical Conducts. Physical Education.
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1. INTRODUÇÃO
A investigação da qual trata este trabalho, teve o objetivo de refletir sobre a
importância do professor de educação física no trabalho com crianças que
apresentam problemas de comportamento nas primeiras séries do ensino
fundamental.
A metodologia utilizada considerou a experiência prática da pesquisadora
através de um estágio proporcionado pela Prefeitura Municipal de Maringá, realizado
no posto de saúde NIS II Grevíleas III, durante o período de abril de 2008 a outubro
de 2009. Essa prática trouxe as indagações e preocupações quanto à realidade
escolar de crianças com condutas típicas que orientaram a pesquisa bibliográfica
realizada sobre o tema.
O termo “condutas típicas” esta relacionado a uma variedade muito grande de
comportamentos. Na literatura encontram-se diferentes tipos de definições e
classificações para esses comportamentos. Segundo a concepção do Projeto Escola
Viva do Ministério da Educação e Cultura e Secretaria da Educação Especial
(MEC/SEESP) (2002 p.8),

A maioria das categorias e classificações, podem ser representadas
por um contínuo, no qual se representa, em um extremo,
comportamentos voltados para o próprio sujeito, e no outro extremo,
comportamentos voltados para o ambiente externo.

O mesmo projeto aponta crianças cujo padrão comportamental encontra-se
na primeira categoria, apresentando desempenhos voltados para si próprios, tais
como: fobias, automutilação, alheamento do contexto externo, timidez, recusa em
verbalizar, recusa em manter contato visual, etc. E crianças cujo padrão
comportamental encontra-se na segunda categoria, apresentando desempenhos
voltados para o ambiente exterior, tais como: agredir, faltar a verdade, roubar, gritar,
falar ininterruptamente, locomover-se o tempo todo, etc. O grau de severidade
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dessas condutas segundo o projeto, vai depender de variáveis tais como sua
freqüência, sua intensidade e sua duração.

O termo “condutas típicas” foi proposto na tentativa de se evitar
outros rótulos, anteriormente utilizados, que carregavam, em seu
significado, uma carga de julgamento e de desqualificação da pessoa
a quem eles eram atribuídos. Pode-se citar, dentre estes: transtornos
de conduta, distúrbios de comportamento, comportamentos
destrutivos, desajuste social, distúrbios emocionais, etc.
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2002, p. 9).

Não existe um padrão único de comportamento denominado conduta típica. É
grande a variedade de comportamentos englobados sob esse rótulo. Seus
determinantes são variados, e segundo Smith e Strick (2001), podem ser de
natureza biológica, psicológica, comportamental e/ou social. As mais frequentemente
descritas são a hiperatividade, agressividade e o alheamento social1.
As relações humanas, embora complexas, são peças fundamentais na
realização comportamental de um indivíduo. Desta forma as relações entre professor
e aluno são de extrema importância, pois a educação é uma das fontes mais
importantes no desenvolvimento comportamental e agregação de valores na criança.
A criança, ao chegar à escola, carrega consigo uma experiência de vida, que
a difere das outras. Há então, uma necessidade de interação entre elas juntamente
com todas as pessoas que a cercam no ambiente escolar.
Neste sentido, Piaget (1983 apud FARIAS, 2007), enfatiza que a criança vê o
mundo com sua própria visão, como se o mundo girasse ao seu redor e na tentativa
de resolver suas próprias situações é capaz de usar seu individualismo para
conquistar aquilo que imagina lhe ser por direito, numa tentativa de adaptação.
Segundo Farias (2007), a caminho da maturidade, todas as crianças passam
por uma série de estágios razoavelmente previsíveis, cada uma com seu próprio
conjunto de necessidades e desempenhos característicos. Contudo grande parte
delas nem sempre passam por esses estágios no mesmo ritmo que seus
1

Essas condutas estão apresentadas no capítulo II.
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companheiros. Assim como cita o mesmo autor, as habilidades cognitivas, verbais e
motoras geralmente são diferentes e atrasadas entre essas crianças, podem ocorrer
retardos no desenvolvimento emocional e nas habilidades sociais, trazendo
complicações e dificuldades no desenvolvimento e nas relações entre professor e
aluno, fazendo com que os responsáveis pela criança na escola tome atitudes
precipitadas com a intenção de resolver o problema a curto prazo, na maioria das
vezes com o uso de medicamentos e terapias.
Um artigo publicado na revista Veja de 27 de outubro de 2004, relata que um
estudo da Universidade Estadual de Campinas revelou que, de um grupo de
crianças diagnosticadas com hiperatividade, 23% não exibiam problemas de
aprendizado. Ou seja, provavelmente estavam sendo tratadas de um distúrbio do
qual não sofriam. De acordo com o mesmo artigo, vários educadores acreditam que
se rotulam muitas crianças de hiperativas só porque elas são bagunceiras, "é
preciso tomar muito cuidado com a medicalização da educação" (2004, p. 144).
Farias (2007), enfatiza que em escolas publicas de ensino fundamental hoje
no Brasil se vê um consumo desmedido e desnecessário de medicamentos, crianças
são rotuladas de hipoativas, hiperativas e agressivas, questões sociais, econômicas
e estilos de vida são esquecidos.
A interferência do professor de Educação Física nesses típicos problemas de
condutas, trabalhando o desenvolvimento de maneira reflexiva, evolutiva, educativa
e lúdica pode facilitar a identificação do verdadeiro problema de cada criança
evitando que ela saia do ambiente escolar para tais tratamentos, impedindo assim
um diagnóstico precipitado. Nesse contexto Lima e Pessoa (2007), observam que as
vivências lúdicas possibilitam o desenvolvimento das capacidades motoras e
psicológicas, entre as quais o pensamento, a imaginação, a atenção, a
concentração, a linguagem e a memória.

[...] Isso ocorre não porque a criança passa maior parte do tempo
brincando, mas porque os desafios gerados e o intenso envolvimento
da criança na brincadeira estimulam e provocam mudanças
qualitativas na sua motricidade e na sua psique (MUKHINA, 1996
apud LIMA e PESSOA, 2007, p. 197).
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A Educação Física pode ser considerada um dos principais elementos da
educação infantil, pois segundo a concepção de Wise (2005), por intermédio dos
seus conteúdos utilizados em forma de jogos, brincadeiras, atividades lúdicas e
recreativas, constrói-se o conhecimento.
As brincadeiras têm função educativa e por meio delas a criança entra em
contato com o mundo, pois estas fazem parte de sua realidade, e isso tudo é
fundamental para um bom desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico, social,
cultural e afetivo, o envolvimento da criança nessas atividades, possibilita o
conhecimento de si mesmo, dos outros e do ambiente. De acordo com Lima e
Pessoa (2007), as brincadeiras e os jogos são considerados atividades
fundamentais no período escolar e são assim denominadas por exercerem grande
influência no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças.
Segundo Oliveira (2003 apud Gadelha e Menezes, 2004), a maneira como os
adultos lidam com crianças nos dias de hoje parece ser bastante diferente do que
ocorria antigamente. De acordo com as autoras dados históricos mostram que era
comum que os adultos considerassem as crianças como adultos em miniatura e
estabelecessem com elas relações nas quais cabiam às crianças decisões e
comportamentos de adultos.
Nesse sentido, Farias (2007), salienta que hoje sabemos mais sobre as
necessidades da criança, do que é importante para o seu desenvolvimento e sobre
como o seu ambiente exerce influência na aquisição e manutenção de
comportamentos.
De acordo com Maturana (1997 apud SILVA, 2009, p.74), “um ser humano
não é um indivíduo senão no contexto de sistemas sociais onde ele se integra, e
sem seres humanos individuais não haveria fenômenos sociais humanos”. Segundo
o autor, a existência social é que nos faz existirmos como seres humanos e, sem
socialização, não há linguagem, nem razão, nem emoção. Portanto, é a convivência,
isto é, as relações interpessoais que fazem parte do nosso cotidiano que abrem
espaço para um viver humanizado.
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A questão do trabalho com crianças de condutas típicas, a princípio, parece
algo difícil e assustador, mas, em contrapartida, algo desafiador e possível. Diante
disso, o fato de constatar a dificuldade de trabalhar com alunos que apresentam
condutas típicas causou-me inquietação, uma vez que a inclusão deles na escola
não depende de algo concreto como acessibilidade arquitetônica, currículo
diferenciado, linguagem de sinais ou leitura em Braille, mas, sim, de muita
persistência, reflexão, coragem e um forte desejo de transformação por parte do
professor, durante sua mediação com os alunos, bem como o conhecimento acerca
do perfil dos alunos que apresentam desempenhos diferenciados.
No decorrer do ano, observei que a dificuldade de se adaptarem às regras de
convivência, as quais existem em qualquer ambiente social, tem sido o maior
problema enfrentado pelas crianças que apresentam tais condutas, de acordo com o
relato informal deles, de seus familiares e professores.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (1997), ao considerar
a diversidade dos alunos, a escola tem como valor o respeito às diferenças, as quais
não representam um obstáculo para o cumprimento da ação educativa, mas um fator
positivo para o seu desenvolvimento, pois a convivência com as diferenças é que
enriquece o desenvolvimento humano. Assim, “no âmbito da sala de aula, o
professor leva em conta fatores sociais, culturais e a história educativa de cada
aluno, como também características pessoais” (PCNs, 1997, p. 92).
Desse modo, necessidades singulares são atendidas ao mesmo tempo que o
direito à educação para todos é garantido. De acordo com esse documento, a
atenção à diversidade é um princípio comprometido com o direito de todos os alunos
terem condições de desenvolver aprendizagens fundamentais, isto é, o respeito às
diferenças aborda o compromisso com a equidade escolar.

1.1.

METODOLOGIA

Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa que segundo Minayo (2003, p.
16-18) “[...] é o caminho do pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na
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teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a ser adotada para construir
uma realidade”. A pesquisa qualitativa, segundo a autora trata-se de uma atividade
da ciência, que visa a construção da realidade, mas que se preocupa com as
ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado,
trabalhando com o universo de crenças, valores, opiniões, hábitos e significados.
Godoy (1995, p.58) explicita algumas características principais de uma
pesquisa qualitativa, as quais embasam este trabalho: “considera o ambiente como
fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento [...]. O processo é o foco
principal de abordagem e não o resultado ou o produto”. A análise dos dados é
observada pelo pesquisador, não requer o uso de técnicas e métodos estatísticos e,
por fim, tem como preocupação maior a interpretação e análise das observações.
A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, envolve a
obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo
contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os
fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da
situação em estudo (GODOY, 1995).
Embora as pesquisas geralmente apontem para objetivos específicos, esta
pode ser classificada como de natureza participante envolvendo levantamento
bibliográfico, experiências práticas e análise de exemplos que estimulem a
compreensão. Possui ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e idéias para a formulação de abordagens posteriores. Dessa
forma, este tipo de estudo proporciona um maior conhecimento para o pesquisador
acerca do assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou
criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999).
A pesquisa qualitativa do tipo participante, segundo Pearsall, (1965 apud
MARCON E ELSEN, 2000), além de constituir um dispositivo para se obter
informações detalhadas junto aos participantes, também é um conjunto de
comportamentos no qual o observador é envolvido. Seu objetivo é o de obter dados
sobre o fenômeno em estudo, por meio de contatos diretos em situações
específicas.
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O papel adotado durante toda a coleta de dados foi o de observadora e
participante, por facilitar o contato e a compreensão dos resultados dos dialogos e
atividades desenvolvidas com as crianças, o que levou à reflexão da importancia da
realização deste trabalho.
A seguir passamos ao Capítulo 2 que trata de um relato pessoal sobre as
experiências realizadas com crianças que apresentam as condutas típicas mais
frequentes nas escolas do bairro Grevíleas III.
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2. OFICINA DA AUTONOMIA: DO PROJETO À REALIDADE

Em abril de 2008 iniciei meu estágio na Unidade Básica de Saúde (UBS) NIS
II Grevíleas III, situada no bairro Grevíleas, Maringá, Paraná. A UBS é o local onde
se podem receber atendimentos básicos e gratuitos, os principais serviços
oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de
exames laboratoriais, tratamento odontológico e psicológico, encaminhamentos para
especialidades e fornecimento de medicação básica. Cada Unidade é responsável
pela saúde de todos os habitantes de uma determinada região da cidade, chamada
de área de abrangência. Todo planejamento das ações de saúde da unidade é
voltado para esta comunidade, entendendo as situações sócio-econômicas e
priorizando grupos de risco.
A unidade NIS II Grevíleas III é composta por uma equipe de quatro médicos
sendo três clínicos gerais e um obstetra, três enfermeiras, duas farmacêuticas, dois
dentistas, uma psicóloga, cinco auxiliares de enfermagem, duas equipes de agentes
comunitários da saúde (ACS), duas zeladoras, quatro recepcionistas e auxiliares de
manutenção, estagiários de enfermagem, odontologia, farmácia, psicologia,
fonoaudiologia, nutrição, administração e educação física frequentemente fazem
estágios na unidade colaborando no seu funcionamento.
No inicio do estagio foi discutido em uma reunião com a enfermeira chefe
quais atividades relacionadas à Educação Física seriam desenvolvidas com os
usuários da Unidade. Nada novo foi criado, simplesmente fui me adaptando e
tentando criar maneiras de levar a Educação Física para os grupos já existentes. A
UBS disponibiliza para a população do bairro, grupos de apoio para determinadas
condutas típicas, situações sociais e patologias. Toda segunda e quarta-feira das
7:00 as 10:00 horas um grupo de mais ou menos trinta idosos que se encontram na
Academia da Terceira Idade (ATI), são acompanhados antes e depois das suas
atividades por uma auxiliar de enfermagem, uma agente comunitária da saúde,
estagiárias de nutrição e educação física, com aferição da pressão arterial, testes de
glicemia e orientação na utilização dos aparelhos da academia. A freqüência desses
idosos na ATI é livre, de acordo com a vontade e disponibilidade dos atendidos. Nas
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terças-feiras das 7:30 as 9:30 horas, um grupo de mais ou menos vinte e cinco
idosos com problemas de hipertensão e diabetes fazem uma consulta com o médico
da unidade e recebem orientação sobre alimentação e atividades físicas em um
espaço cedido pelo posto para este propósito. Em todas as consultas esses
pacientes recebem uma receita para adquirirem gratuitamente os remédios
necessários para os seus respectivos problemas, todas as consultas são
remarcadas a cada três meses, e com isso mais de duzentos e cinqüenta idosos são
acompanhados e atendidos. Toda quinta-feira das 13:00 as 14:00 horas quinze
adultos com problemas de obesidade na família se encontram na unidade para
discutirem a melhor maneira de combater o problema e de terem uma melhor
qualidade de vida, os encontros semanais duram três meses para cada grupo. Das
14:00 as 15:00 existe um grupo de artesanato destinado a adolescentes, um grupo
de vinte meninas recebe orientações na confecção de utensílios feitos com materiais
recicláveis, pintura em tecido, crochê e tricô. As atividades são realizadas na casa
cedida pela UBS e orientadas por agentes comunitárias da saúde.
As orientações e práticas de atividades físicas passaram a ser realizadas por
mim em todos os grupos de uma maneira adaptada conforme a idade e necessidade
de cada um. Uma vez por semana faço um planejamento de todas as atividades que
pretendo desenvolver e esse é observado e orientado pela enfermeira chefe do
posto.
Com um mês de estágio, em uma conversa informal com a psicóloga da
unidade, foi discutida a possibilidade de montar um grupo direcionado a crianças,
crianças essas que eram atendidas pela psicóloga, encaminhadas para o posto de
saúde,

por

cinco

escolas

do

bairro,

diagnosticadas

com

problemas

de

comportamento caracterizados como condutas típicas que segundo o Ministério da
Educação e Cultura e Secretaria da Educação Espacial (1994, p. 7-8). “São
manifestações comportamentais típicas de portadores de síndromes e quadros
psicológicos,

neurológicos

ou

psiquiátricos

que

ocasionam

atrasos

no

desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social”. Essas crianças chegam a
unidade com uma carta da supervisora pedagógica relatando o desempenho e as
atitudes dessa criança na escola. Dentre esses “problemas de conduta” citados nas
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cartas

estão

a

agressividade,

indisciplina,

hiperatividade,

dificuldade

de

aprendizagem e interação.
Como o sistema de terapia acontecia uma vez por semana e de forma
individual, e o numero de crianças encaminhadas era muito grande, existia uma fila
com mais de quarenta crianças que esperavam meses para receberem o
atendimento. Com essa demora no atendimento algumas crianças eram muitas
vezes encaminhadas direto para o neurologista, que não tendo um diagnóstico
preciso medicava a maioria delas.
O projeto de junção de atividade física com a terapia surgiu primeiramente,
para diminuir essa fila de espera, atender um grupo maior de crianças de uma só
vez, e assim fazer com que todas as crianças passem pela terapia antes de ir ao
neurologista evitando um diagnóstico precipitado. Durante o mês junho de 2008
foram feitas varias reuniões para decidir quantos grupos seriam feitos, quantas
crianças seriam atendidas e os procedimentos a serem trabalhados. Ficou decidido
então que o projeto teria como nome “Oficina da Autonomia”, as atividades seriam
realizadas na casa do posto de saúde, contaríamos com a ajuda de uma estagiária
de nutrição e uma agente comunitária da saúde para atender melhor as
necessidades de todas as crianças, que seriam atendidas trinta crianças de seis a
dez anos, divididas em dois grupos e o atendimento seria uma vez por semana com
uma hora de duração.
No início do mês de julho de 2008, começaram as seções com os grupos, os
problemas de conduta de cada uma delas só eram de conhecimento da psicóloga,
cabendo a mim somente a aplicação das atividades.
No grupo, a psicóloga observa as crianças, e eu com o auxilio da estagiária
de nutrição e da agente comunitária de saúde, desenvolvo jogos, atividades lúdicas,
recreativas e educativas. Essas atividades são discutidas e planejadas uma semana
antes de cada seção tendo sempre a preocupação de atingir todas elas sem
exclusão e voltadas para o contexto sócio-cultural das crianças, atividades que
funcionam de uma maneira evolutiva, conforme a capacidade e resposta de cada
uma.
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Todas as seções começam com uma conversa onde as crianças sentadas em
volta de uma mesa são estimuladas a falarem sobre a sua semana, cada uma relata
os acontecimentos marcantes, o que gostaram e o que não gostaram de fazer,
brincadeiras na rua, andar de bicicleta, ir na casa dos amigos, jogar no computador
são as atividades mais comuns . Logo em seguida são desenvolvidas atividades de
coordenação motora fina, onde assuntos sociais e datas comemorativas são
abordadas, como a páscoa, carnaval, dia das mães, dia das crianças entre outros.
Em seguida elas são encaminhadas para o quintal da casa e iniciam as
atividades como: jogos cooperativos, atividades recreativas, brincadeiras educativas,
onde se tem bem claro a noção de cooperação, regras, limites, interação social e
informação.
Com o passar das seções notei uma evolução significativa em todas as
crianças, elas criaram um vínculo de amizade e respeito tanto com os educadores
quanto com as outras crianças do grupo, isso ficou evidente em uma das seções
quando eu pedi para cada um do grupo falar e expressar com um desenho uma
qualidade, um elogio que sempre recebem de outras pessoas. Falaram varias
qualidades do tipo “eu sou um menino muito bom, pois empresto meu lápis de cor
para os amigos da sala” ou “eu ajudo a minha mãe em casa e ela sempre me elogia”
e então uma das crianças relatou que não tinha qualidades e que ninguém o
elogiava, que os colegas da escola “xingavam” e que não tinha amigo nenhum. Foi
então que todos do grupo levantaram e foram em direção a ele dizendo qualidades
que viam nele e que ele tinha amigos no grupo.
Com o tempo algumas crianças que no começo não falavam sobre a sua vida
pessoal, tinham dificuldades de atenção e no desenvolvimento das atividades
passaram a se soltar, falar de uma maneira natural e prestar mais atenção nas
atividades facilitando assim seu desenvolvimento. Em um dos grupos um menino de
seis anos levou quatro encontros para dizer o nome dele, em três meses ele fez
amizades e não apresentava problemas em falar sobre sua vida pessoal. As
crianças passaram a ser mais tranquilas e pacientes permitindo assim atividades
alternativas fora da unidade, como a de assistirem peças de teatros, piqueniques e
passeios com a autorização dos pais.
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No mês de novembro de 2008, uma reunião foi marcada pelos diretores das
escolas do bairro, para saber o que estava sendo feito com essas crianças na UBS,
por que elas não estavam sendo encaminhadas para o neurologista, voltando para
escola com os mesmos problemas e por que estavam fazendo atividades com uma
professora de educação física. As perguntas foram respondidas e os diretores e
supervisores pedagógicos saíram da unidade insatisfeitos, e com isso decidimos
então mudar a forma de atendimento, e a partir de dezembro de 2008 foi montado
outro grupo terapêutico onde os pais dessas crianças eram também atendidos em
outro horário pela terapeuta para assim termos uma outra visão sobre como
realmente estava o desenvolvimento de cada uma delas. Com três meses de grupo
de pais, a psicóloga responsável pelos grupos avaliou e verificou juntamente com os
pais respostas positivas em relação ao comportamento das crianças em casa.
Em janeiro de 2009 uma nova reunião foi marcada, agora pela enfermeira
chefe da UBS que convidou um médico da unidade para falar para as diretoras e
supervisoras pedagógicas das escolas sobre os efeitos dos medicamentos indicados
para as condutas típicas nas crianças, a maioria se mostrou interessada e outras até
assustadas com os vários problemas e traumas que tais medicamentos podem
causar, ficou claro que algumas delas estavam indiferentes a situação e outras nem
imaginavam a que estavam submetendo essas crianças.
As reuniões com as diretoras das escolas ficaram cada vez mais freqüentes, e
as respostas sempre negativas, diziam que as crianças que participavam dos grupos
não mudavam seus comportamentos indesejados na escola, e os professores e
diretores não estavam contentes com os resultados. Como as expectativas em
relação ao grupo não estavam correspondendo ao desejado pelas representantes
das crianças nas escolas, o fluxo de crianças para atendimento terapêutico na
unidade básica foi ficando cada vez menor, não existe mais filas para atendimento e
o destino das crianças antes encaminhadas para a UBS não é mais de nosso
conhecimento.
Os grupos continuaram com as crianças que já estavam em tratamento, mas
os objetivos não são mais os mesmos, a finalidade do grupo passou a ser
direcionada para a melhora do comportamento dessas crianças dentro da escola. O
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foco inicial que era voltado unicamente para as crianças e suas limitações, passou a
ser a escola e as dificuldades da mesma em trabalhar com essas crianças. Então, as
atividades que antes eram discutidas por todo o grupo onde as opiniões das
crianças eram levadas em consideração, através do diálogo livre, visando a
interação e conhecimento de si mesmos, passaram a ser definidas pela psicóloga e
totalmente voltadas para o comportamento individual de cada criança. As crianças
com características de hiperatividade não podem levantar, tomar água, ir ao
banheiro sem autorização, e quando são autorizadas o tempo é cronometrado. As
crianças encaminhadas para a terapia com históricos de agressividade são
questionadas pelas suas ações e penalizadas com a proibição da participação nas
brincadeiras. As crianças com comportamentos hipoativos foram tiradas do grupo
por não apresentarem, segundo a psicóloga, problemas considerados agravantes
para o seu desenvolvimento dentro da escola. Só participam das brincadeiras e
jogos aquelas que cumprem as novas regras inseridas no grupo, a psicóloga utiliza o
método do cantinho da disciplina, onde a criança que não se comporta de maneira
adequada fica nesse cantinho cinco minutos para pensar. As brincadeiras também
têm horário e tempo certo para iniciar a acabar.
O resultado do novo método, depois de três meses foi exatamente o inverso
do esperado. Elas regrediram em relação ao comportamento tanto na escola quanto
dentro do grupo como, elas reagem negativamente às atividades e as conversas
ficaram cada vez mais difíceis, ficou claro que essas crianças quando tratadas
naturalmente, quando os limites, as regras e os padrões de bom comportamento não
são impostos a elas como uma obrigação, os resultados são positivos. De acordo
com as observações feitas nos grupos entende-se que não se muda o
comportamento de uma criança com fatores externos, não se impõem mudanças,
elas ocorrem quando estiverem a favor da criança e não das pessoas que as
rodeiam. As crianças entendem que incomodam, atrapalham, elas sabem que são
ou estão se tornando um problema para pais e professores, algumas vezes o que
fazem é pura e simplesmente serem crianças, curiosas, alegres, cansadas ou tristes
outras acham graça e até gostam de provocar e incomodar, mas a recusa da
mudança está no simples fato de a opinião delas em relação a essas pessoas não
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ter importância, elas também querem mostrar de alguma maneira o que as
incomodam.
Com um ano de estágio, passaram pelos grupos quarenta e sete crianças,
dentre elas apenas uma era realmente portadora do distúrbio de déficit de atenção,
a hiperatividade, essa criança após uma criteriosa avaliação que durou cerca de
nove meses foi então encaminhada para o neurologista, para receber o devido
tratamento.
Os resultados dos comportamentos das crianças aos quais nos referimos
foram constatados pelas observações informais da estagiária/pesquisadora que, em
função de todas as mudanças, foi dispensada pela psicóloga.
No segundo capítulo, abordaremos algumas definições sobre condutas
típicas. Quais são as mais descritas, o que são, e quais as principais características.
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1. CONDUTAS TÍPICAS: ALGUMAS DEFINIÇÕES
De acordo com Vigotski (2003, p. 75), “o comportamento humano se forma a
partir das peculiaridades e condições biológicas e sociais de seu desenvolvimento”.
O fator biológico representa a base, o que foi herdado, já o meio social envolve o
ambiente em que o indivíduo cresce e se desenvolve, portanto o desenvolvimento é
um fator social. Para o autor (2003), a interação social entre os indivíduos, isto é, as
relações interpessoais, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento
psicológico do ser humano. A diversidade de condutas, de trajetórias pessoais e
familiares que se apresentam no meio social, faz aflorar ações coletivas e, ao
mesmo tempo, realçam as capacidades individuais, e a possibilidade de trocas de
experiências poderá aumentar essas capacidades.
As crianças que apresentam condutas típicas deparam-se dia a dia com
dificuldades no relacionamento social, tanto no convívio familiar como no escolar e,
consequentemente, no convívio com a comunidade em geral. Isso ocorre, sobretudo,
em virtude das características presentes no comportamento dessas crianças.
Observa-se que, de maneira geral, o contexto social não aceita todos os
indivíduos indistintamente, sobretudo aquele sujeito que apresenta determinado tipo
de comportamento, ou, como frequentemente a sociedade denomina, um “mau
comportamento”. Assim, qualquer diferença de conduta que possa “desequilibrar” o
ambiente social, de imediato, não é bem vista, sendo denominada de “problema de
conduta”.
Entretanto é na escola que essas crianças apresentam os maiores problemas,
segundo Bromberg (2005). Já na Educação Infantil, a criança precisa aprender a
lidar com as regras, a estrutura e os limites de uma educação organizada. Cada vez
mais, o sucesso na escola depende da capacidade do aluno de se concentrar
durante longos períodos, permanecer quieto num mesmo lugar, fazer lições escritas
e esperar meses para receber um boletim nem sempre representativo de suas
inúmeras horas de trabalho.
No cotidiano das escolas nos deparamos com alunos agitados, que arrancam
os materiais de seus colegas, andam de um lado para o outro, falam sem parar e
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não conseguem ficar muito tempo sentados no mesmo lugar. Nunca terminam as
tarefas solicitadas, algumas vezes chegam a ser agressivos de maneira verbal ou
física. Ao mesmo tempo encontramos crianças que não socializam com os colegas,
não conseguem manter a atenção nas atividades propostas e apresentam muitas
dificuldades no aprendizado. Esses comportamentos, geralmente confundidos com
indisciplina e falta de atenção são segundo o projeto Escola Viva MEC/SEESP
(2002), decorrentes de condutas típicas.
Smith e Strick (2001), salientam como é difícil compreender o motivo pelo qual
crianças em idade escolar apresentam dificuldades no seu desenvolvimento,
principalmente, quando encaminhadas a especialistas que atestam não existir
quaisquer comprometimentos orgânicos, sensoriais (visual ou auditivo) e cognitivos
(déficit de inteligência) que possam interferir nesse desenvolvimento, porém esse
problema é real e não imaginário. É cada vez mais comum encontrar esse tipo de
problema principalmente nas escolas, é até comum entre os profissionais da área se
ouvir dizer que em cada sala de aula sempre tem um aluno problema, e usarem a
expressão “maçã podre”.

Geralmente, crianças que apresentam esse tipo de

conduta são taxadas de bagunceiras até mesmo pelos colegas, em casa são tidas
como “bode expiatório”, e não são bem vindas como visitas.
Em um dos seus artigos2 sobre condutas típicas, Farias (2007), apresenta
dados da Organização Mundial da Saúde e relata que, mundialmente, 20% das
crianças sofrem de algum tipo de transtorno mental debilitante. Transportando esses
números para a realidade nacional e usando como parâmetro os números do censo
populacional do ano 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
pode-se projetar que aproximadamente 11 milhões de crianças brasileiras sofrem
desses transtornos.
Segundo o mesmo autor (2007, p. 3),

Condutas típicas são Transtornos Cognitivo-Comportamentais que
decorrem de um mau funcionamento de estruturas cerebrais que
modulam funções como atenção, linguagem, memória e emoção.
2

Encontram-se disponíveis em: <http: //www.hpp.org.br/>.
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Crianças que possuem de forma crônica prejuízo nessas habilidades,
apresentam dificuldade em aprender, comportar-se e desenvolver um
bom relacionamento com a família e a comunidade.

Na concepção de Smith e Strick (2001), comportamentos, tais como se
locomover o tempo todo, pegando todos os objetos que encontram pela frente, falar
sem parar, curiosidade excessiva e falta de atenção com os deveres em casa ou em
sala de aula são esperados para uma criança em idade escolar inicial, momento em
que se encontra curiosa explorando o ambiente em que vive. Mas tal comportamento
confunde e muitas vezes atrapalha tanto os pais quanto o trabalho dos profissionais
que lidam com essas crianças. Confusão que gera polemica e contradição em se
tratando da saúde e do desenvolvimento das mesmas. A diferenciação entre um
comportamento normal e patológico nem sempre é clara. De acordo com Farias
(2007), não existe um critério uniforme e inequívoco do que seja um comportamento
normal. As pessoas são diferentes uma das outras, crescem em ambientes com
variadas culturas e crenças, vivenciam as situações da vida com as suas maneiras
próprias de ser.

A diferença ainda é algo alheio ao desejo da humanidade, pois
(pré)tende-se buscar sempre a uniformidade, mesmidade,
linearidade, igualdade, sendo muito difícil conviver, aceitar e celebrar
a diferença. E, o fenômeno decorrente dessa classificação ou
categorização é a exclusão, pois os sujeitos sociais tratam as
diferenças de forma pejorativa, [...] deixando de perceber a
diversidade como elemento propulsor para o desenvolvimento da
sociedade (SOARES e GODOY 2008, p. 4).

De acordo com Soares e Godoy (2008), a exclusão ocorre quando a
sociedade tenta padronizar comportamentos, hábitos, jeitos, pontos de vista,
negando a alteridade, a individualidade. Segundo a Wikipédia, alteridade (2009) (ou
outridade) é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo o ser social
interage e interdepende de outros indivíduos, assim, a existência do eu só é
permitida mediante o contato como o outro. Isso permite ao ser humano
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compreender o mundo a partir de um olhar diferenciado, partindo tanto do diferente
quanto do próprio indivíduo. Dessa forma, a alteridade ressalta que a diferença
constitui a vida social, pois essa apenas é social por meio das dinâmicas das
relações. Portanto, a diferença é o alicerce da vida social.
Nesse sentido não se pode julgar as alterações comportamentais de uma
criança sem antes entender a sua história de vida, a herança genética e a
experiência herdada dos seus pais, o ambiente em que cresceu e a forma como
interagiu e interage com ele.
Na concepção de Farias (2007), todas as pessoas apresentam vez ou outra
na vida, comportamentos que são altamente inconvenientes, ou inadequados, dado
o dano que podem causar para si mesmos e para os outros, bem como o prejuízo
para suas relações, no contexto social em que vivem. Se tais comportamentos,
entretanto, forem exibidos como padrão, por um continuado e extenso período de
tempo, passam a ser identificados como transtornos e podem indicar seu grau de
severidade.
De acordo com a Revista Veja (2004), por mais de 50 anos, medicamentos
estimulantes são usados para “normalizar” o comportamento de crianças em idade
escolar. Artigos em jornais e revistas, bem como programas de televisão apresentam
debates sobre os efeitos desses estimulantes. De acordo com o mesmo artigo,
especialistas, falam sobre os perigos e os benefícios da medicação, indicam que a
maioria das crianças que apresentam sintomas de distúrbios de comportamentos
diagnosticados

por

médicos

especialistas

respondem

aos

estimulantes

positivamente, alguns sugerem um alto risco de dependência, inibição do
crescimento, redução do apetite, perda de peso, dificuldades para adormecer e em
casos menos comuns cefaléias, irritabilidades, náusea, depressão, constipação,
ansiedade, alucinações, tremores e tiques nervosos. Goldstein e Goldstein (1996, p.
203), enfatizam que “a reação da criança a esses tipos de medicamentos está entre
as mais impressionantes da medicina”.
Nesse sentido, tanto as condutas típicas quanto qualquer outra diferença
precisa ser compreendida e mediada, a fim de propiciar uma melhor qualidade de
vida para quem as possui e/ou convive com elas.
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3.1. HIPERATIVIDADE

Segundo Petry et. al. (1999), as primeiras referências aos transtornos da
hiperatividade na literatura aparecem na metade do século XIX. Para a autora na
década de 1940 falava-se em lesão cerebral mínima. A partir de 1962, passou-se a
utilizar o termo disfunção cerebral mínima, reconhecendo-se que as alterações
características da patologia relacionam-se mais a disfunções em vias nervosas do
que propriamente a lesões nas mesmas. Na década de 80, com surgimento da
terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais (DSM)
cunhou-se o termo distúrbio de déficit de atenção, que podia ou não ser
acompanhado de hiperatividade. Mas, como continuou o debate, em 1987, com a
organização do quarto DSM, voltou-se a dar maior ênfase a hiperatividade,
modificando o nome da patologia para distúrbio de hiperatividade com déficit de
atenção. Em 1994, o pêndulo voltou-se para o centro e a patologia passou a ser
designada distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade.
Segundo Nass e Ross (1998 apud PETRY et. al. 1999) na nomenclatura
brasileira mais recente, é utilizado o termo transtorno em vez de distúrbio, ou seja,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). A causa desses
transtornos para os autores não é específica. Incluem-se fatores pré-natais (como as
decorrentes do álcool na gestação, prematuridade), perinatais (anoxia ou
hemorragia intracraniana etc) e pós-natais (sequelas de doenças no início da
infância, como encefalites, meningites, traumatismo crânio-encefálico etc). Fatores
ambientais decorrentes de baixo nível sócio-econômico também podem interferir na
etiologia.
Segundo Bierdeman e seus colaboradores (1998 apud PETRY et. al. 1999),
os aspectos genéticos são significantes, principalmente entre os meninos. Eles
verificaram que 20% dos pais e 21% dos irmãos de crianças com TDAH também
eram acometidos por esta afecção.
O comportamento hiperativo na concepção de Goldstein e Goldstein (1996)
pode estar relacionado a uma perda da visão ou audição, a um problema de
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comunicação, como a incapacidade de processar adequadamente os símbolos e
idéias que aparecem, estresse emocional, convulsões ou distúrbios do sono.
Também pode estar relacionado à paralisia cerebral, intoxicação por chumbo, abuso
de álcool ou drogas na gravidez, reação a certos medicamentos ou alimentos e
complicações de parto, como privação de oxigênio ou traumas durante o
nascimento.
Para Farias (2007), O TDAH começa a evidenciar-se durante os primeiros
anos de vida, segundo ele algumas mães referem sintomas já no período
gestacional como aumento dos movimentos fetais, continua durante a adolescência
e vida adulta, porém, os sintomas modificam-se ao longo da vida e nestas fases
predominam as alterações de humor e de comportamento.
De acordo com Goldstein e Goldstein (1996), o verdadeiro comportamento
hiperativo interfere na vida familiar, escolar e social da criança. As crianças
hiperativas têm dificuldade em prestar atenção e aprender. Como são incapazes de
filtrar estímulos, são facilmente distraídas. Essas crianças podem falar muito, alto
demais e em momentos inoportunos. As crianças hiperativas estão sempre em
movimento, sempre fazendo algo e são incapazes de ficar quietas. São impulsivas.
Não param para olhar ou ouvir. Devido à sua energia, curiosidade e necessidade de
explorar surpreendentes e aparentemente infinitas, são propensas a se machucar e
a quebrar e danificar coisas.
A

hiperatividade

TDAH

é

o

mais

conhecido

dos

transtornos

cognitivo\comportamentais. Goldstein e Goldstein (1996, p. 92), enfatiza que “é uma
doença neurobiológica na qual seus sintomas em determinados períodos do
desenvolvimento infantil podem confundir-se com comportamentos observados em
crianças normais ou mesmo associar-se a outras doenças sistêmicas”. Como não
existe um teste ou exame laboratorial específico para o seu diagnóstico é necessário
que as crianças sejam submetidas a uma verificação minuciosa de funções cerebrais
como comportamento, atenção, percepção, linguagem, coordenação e memória. Ao
longo do processo, são analisadas as informações colhidas dos familiares e
professores. Segundo o mesmo autor, estes procedimentos resolvem as dificuldades
de interpretar os sintomas na maioria dos casos; auxiliam o médico a não enunciar
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um parecer baseado em informações de uma única fonte ou não definir um perfil de
comportamento mediante observações de uma única consulta, o que geralmente
acontece.
No ponto de vista de Smith e Strick (2001), a criança hiperativa representa um
enorme desafio para pais e professores. Segundo eles a hiperatividade pode ser o
problema mais persistente e comum na infância. É persistente ou crônico porque
não há cura e muitos problemas apresentados pela criança hiperativa devem ser
administrados, dia a dia, durante a infância. É possível que problemas resultantes da
hiperatividade estejam entre as razões mais freqüentes que justificam o
encaminhamento de crianças com problemas de comportamento a médicos,
psicólogos, educadores e outros especialistas. Desatenção, agitação, excesso de
atividade, impulsividade afetam a integração da criança com todo o seu mundo, em
casa, e na comunidade em geral. O relacionamento com os pais, professores e
irmãos é, muitas vezes, prejudicado pelo estresse provocado pelo comportamento
inconstante e imprevisível. O desenvolvimento da personalidade e o progresso na
escola também são afetados de forma negativa. Para Goldstein e Goldstein (1996),
a criança hiperativa quando sai com sua família, uma ida a um parque de diversão
ou supermercado pode ser desastrosa. Há simplesmente muita coisa acontecendo,
muito estímulo ao mesmo tempo. Devido à sua incapacidade de concentrar-se e ao
constante bombardeamento de estímulos, a criança hiperativa pode ficar estressada.
É importante entender que a criança hiperativa apresenta as dificuldades mais
comuns da infância, porém de forma exagerada. De acordo com Goldstein e
Goldstein (1996), para a maioria das crianças afetadas, a desatenção, a atividade
excessiva ou o comportamento emocional impensado e impulsivo são características
do temperamento. Entretanto segundo a concepção de Goldstein e Goldstein (1996,
p. 101), “algumas crianças podem apresentar sintomas de hiperatividade como
resultado de ansiedade, frustração, depressão ou de uma criação imprópria”. Para
identificar precisamente quais crianças apresentam os primeiros sinais da
hiperatividade, é importante entender como um comportamento específico se
manifesta em diferentes idades. A observação de um comportamento específico sob
a perspectiva do desenvolvimento é também importante para a compreensão de
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como os adultos podem fechar os olhos para um determinado comportamento
infantil numa certa idade, e depois tornarem-se intolerantes com esse mesmo
comportamento manifestado em outra idade.
Smith e Strick (2001), enfatizam que sintomas que caracterizam o transtorno
podem ser encontrados, em diversas situações de vida da criança, de maneira
isolada, o que pode resultar em comportamentos disfuncionais em resposta ao
ambiente e não necessariamente num quadro de TDAH. Portanto, é importante estar
atento para os sintomas apresentados pela criança e contextualizá-los na história de
vida destes, já que os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade
devem ser observados em mais de um ambiente de convivência da criança.
Conforme Farias (2007), antes de qualquer tratamento, um exame físico deve
se feito para descartar outras causas para o comportamento da criança, tais como
infecção crônica do ouvido médio, sinusite, problemas visuais ou auditivos ou outros
problemas neurológicos. De acordo com o autor o tratamento requerido pelo TDAH
normalmente inclui uma associação de modalidades de atendimento, incluindo-se o
tratamento

medicamentoso

orientado

por

um

neuropediatra,

intervenções

psicoterápicas, podendo ainda necessitar de atendimento psicopedagógico, sessões
de psicomotricidade, entre outros, dependendo da extensão dos problemas
percebidos quando da avaliação diagnóstica.

3.2. AGRESSIVIDADE

Outro problema muito comum que acomete crianças em idade escolar é a
agressividade, tanto física quanto verbal, na concepção de Joly et al (2009), a
agressividade

infantil

é

uma

característica

normal

em

fase

inicial

do

desenvolvimento do individuo. Essa fase, que é transitória e passageira reflete suas
conseqüências em fases posteriores da vida. São cada vez mais freqüentes os
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casos em que a criança não vivência essa fase conforme o considerado próximo ao
saudável.
A agressividade infantil debruça-se em diversos fatores que cercam as
primeiras fases do desenvolvimento infantil. Tendo a família e professores grande
importância e responsabilidade para que esse aspecto do desenvolvimento ocorra
de maneira saudável e normal à criança.
Conforme Joly et. al. (2009), uma atitude agressiva da criança pode estar
mostrando a sua insatisfação perante alguma coisa. Pode estar representando um
protesto, uma discordância.
O comportamento agressivo expressa as dificuldades de interação e
adaptação das crianças por meio de seus comportamentos. As crianças que
apresentam

condutas

agressivas

sabem

que

seus

comportamentos

são

inadequados, porém têm dificuldades em considerar respostas não-agressivas para
a resolução de seus problemas, como se as soluções possíveis se limitassem em
luta ou fuga, sem alternativas entre os dois extremos, é o que descreve Leme (2004
apud Joly et. al. 2009). Conforme a concepção de Bronfenbrenner (1996 apud Joly
et. al. 2009), a agressividade infantil é identificada por meio do contato com o
contexto sócio-histórico no qual a criança se desenvolve, considerando suas
características de personalidade e desenvolvimento; além de poder ser apontada
como fator de risco para o ajustamento familiar, social e escolar.
Pacheco et. al. (2005), salienta que a personalidade é formada a partir das
vivências do indivíduo. A ela está a responsabilidade de organizar os sistemas
internos e externos que constituem cada ser de forma individual e subjetiva. Seu
desenvolvimento e formação se darão através da absorção e reflexo de todas as
influências as quais a criança encontra-se exposta. Sua atuação ocorre de acordo
com a vontade da criança. E é nessa contínua de a criança absorver e refletir
atitudes daqueles que a rodeiam que a agressividade atuará de modo a prover a
satisfação à criança de alguma de suas bases que ora se encontram confusas ora
inexistentes.
Há crianças

que

se destacam

no ambiente escolar

por

estarem

constantemente xingando e batendo nos colegas, tomando seus pertences e
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geralmente tentando ferir o corpo ou o sentimento dos mesmos. Essas crianças são
chamadas de agressivas, e normalmente constituem-se num terrível problema para
o professor, é comum percebermos em meio aos professores, uma constante
insatisfação e incômodos causados por esses alunos que são considerados
agressivos. Não raro são as queixas dos colegas e até mesmo dos pais destes
frente às atitudes agressivas que determinadas crianças apresentam na escola.
Há, entretanto, segundo alguns teóricos, diferenças entre os comportamentos
agressivos. De fato algumas crianças agem de forma rude e hostil por causa de
outros fatores. Muitas delas podem estar sendo influenciadas por exemplos que tem
sua própria convivência, ou mesmo pela violência exposta pela televisão. Enfim,
muitos são os fatores que levam a criança a manifestar comportamento agressivo.
Se observarmos o sentido que a língua portuguesa3 define agressividade,
encontramos definições como: Qualidade de agressivos. Disposição para agredir.
Que envolve ou denota agressão.

Em terminologia da psicologia;

A agressividade é a força que leva a agir e que, portanto permite e
busca de um estado de equilíbrio sempre que o mesmo é rompido.
Só impulsionado por força pode o homem adaptar-se às condições
de vida em grupo, sobrevivendo como animal e como ser social pode
em fim realizar-se, auto-afirmando (CARDOSO 1967 apud
PAVARINO et. al. 2005, p. 5).

Bandura (1973 apud JOLY et. al. 2009), afirma que agressão e o
comportamento que resulta numa injuria pessoal ou na destruição da propriedade.
Ele ressalta as conseqüências da ação e não a intenção do autor.
Apesar de divergirem em alguns pontos, do conceito de agressividade infantil,
os estudiosos do desenvolvimento da criança não têm dúvidas em afirmar que a
mesma é de fato, algo real no mundo infantil.
3

Disponível em: <http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/agressividade>.
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Na concepção de Pavarino et. al. (2005), a televisão também tem um grande
papel na agressividade infantil. A violência transmitida pela mesma não é novidade
para ninguém. Inúmeros são os desenhos infantis onde os conflitos são resolvidos
por meio da agressão física. As crianças tendem então a imitar tais comportamentos
visto que os personagens sempre conseguem o que querem.
Diversas são as formas pelas quais a agressividades se apresenta. E, ainda
constitui-se num grande problema para os profissionais de educação a forma mais
adequada para lidar com a mesma.

3.3. ALHEAMENTO SOCIAL

Durante os primeiros anos de vida, a criança vivencia uma sequencia de
experiências no seu ambiente que podem favorecer comportamentos pró ou
antissociais. Conforme Debaryshe e Ramsey (1989 apud BANDEIRA E ROCHA,
2007) as dificuldades interpessoais da primeira infância podem repercutir na infância
média acentuando as chances de ocorrência de problemas de conduta, o que, por
sua vez, pode levar à rejeição pelo grupo de amigos e até mesmo pelos pais e
professores, assim como ao fracasso escolar.
Muitos termos têm sido empregados para descrever crianças que apresentam
comportamentos antissociais. Em artigos sobre o assunto podem ser encontradas
expressões

como

problemas

de

internalização,

comportamento

antissocial,

problemas de comportamento e alheamento social. Segundo Pacheco et. al. (2005),
o alheamento é um problema de internalização relacionado aos transtornos de
humor e ansiedade que envolvem, depressão, ansiedade, retraimento social e
queixas somáticas.
Pacheco et. al. (2005), relata que a criança que apresenta sintomas de
alheamento, parece estar, sempre, no "mundo da lua", "sonhando acordada".
Segundo ele, dá a impressão de que ela nunca está ligada em nada. Tem memória
pobre e comportamento vago, pouca interação social, quase não se envolve com
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seus colegas e costuma não ter amigos. Essa criança não costuma trazer problemas
em seu convívio porque é, sempre, muito bem comportada, a chamada "criança
boazinha".
Segundo Oliveira (2005), é importante destacar a importância da socialização
no amadurecimento das habilidades sociais4 da criança, que ao socializar-se passa
a obter novas informações sobre o ambiente e sobre as pessoas ao seu redor. O
aprendizado das habilidades sociais ocorre como conseqüência dessa interação, ou
seja, a forma de se relacionar será aprendida dependendo dos exemplos de
competência social, assim como da qualidade dos estímulos oferecidos. A autora
enfatiza a importância dos jogos e brincadeiras que segundo ela (p. 3), “atua como
facilitadora das competências sociais5 e da capacidade de fazer amizade, [...] que é
vista como fonte de aprendizagem e autoconhecimento”.
Contudo Oliveira (2005), diz que o desenvolvimento social depende de
algumas condições para ocorrer, como a possibilidades do contato social, atração
física, que para as crianças segundo a autora se concentra na aparência relacionada
à higiene e à semelhança em relação a pensamentos e preferências.
Estudos indicam que as relações entre amigos, na infância, contribuem
significativamente para o desenvolvimento do funcionamento interpessoal e
proporcionam oportunidades únicas para a aprendizagem de habilidades específicas
que não podem ser obtidas de outra forma nem em outros momentos (MARINHO e
CABALLO, 2002). Segundo os autores apud Snyder (2002), o grupo de amigos
adquire um contexto adicional, único e poderoso que influencia diferenças
individuais durante o desenvolvimento social da criança. Os autores comentam que
o desenvolvimento da conduta antissocial é marcado por uma seqüência mais ou
menos previsível de experiências, que segundo eles são:

[...] as práticas educativas ineficientes dos pais são vistas como
determinantes do problema de comportamento na criança; na idade
4

Conforme Marinho e Caballo (2002, p. 142) “habilidades sociais são um conjunto de
comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto interpessoal que expressa os
sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos desse indivíduo [...]”
5
Segundo Marinho e Caballo apud Silvares (2002, p. 142), “reflete julgamento social sobre a
qualidade geral da performance individual em uma determinada situação”.
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escolar, essa conduta comportamental infantil leva ao fracasso
acadêmico e à rejeição pelos colegas; esses últimos levam, por sua
vez, ao aumento no risco de depressão e ao envolvimento com
grupos de “rejeitados” (MARINHO E CABALLO, 2002, p.143).

Assim sendo, a ocorrência de comportamentos que dificultem ou alterem a
qualidade das interações de criança, além de ser um problema em si mesmo, pode
ocasionar problemas adicionais, já que altera o caminho de desenvolvimento de
outros comportamentos.
No capitulo a seguir faremos uma breve contextualização histórica da
educação física e como ela se encontra atualmente, abordando também aspectos
importantes para nossa pesquisa, como os jogos e brincadeiras infantis no
desenvolvimento das crianças.
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2. EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A proposta de desenvolver um estudo referente à intervenção do professor a
partir das aulas de educação física na escola requer entender como ela vem sendo
constituída ao longo de sua história. Por isso será contextualizado momentos
importantes, que deixaram marcas no que é a educação física hoje.
Segundo as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008), as primeiras
sistematizações que o conhecimento sobre as práticas corporais recebem em solo
nacional ocorrem a partir de teorias oriundas da Europa. Sob o escudo de
conhecimentos médicos e da instituição física militar a então denominada ginástica
surgiu, principalmente, a partir de uma preocupação com o desenvolvimento da
saúde e formação moral dos cidadãos brasileiros. Esse modelo de prática corporal
pautava-se em prescrições de exercícios visando ao aprimoramento da capacidades
e habilidades físicas como a força, destreza, a agilidade e a resistência, alem de
visar a formação do caráter, da autodisciplina, de hábitos higiênicos, do respeito a
hierarquia e do sentimento patriótico.
Logo, militares são contratados para serem professores-instrutores de
ginástica nas escolas, utilizando-se dos métodos ginásticos, procurando disciplinar
os corpos, hábitos e os valores morais do indivíduo, com objetivo formar
trabalhadores fortes, saudáveis e submissos para serem explorados pela nova
ordem social. Isso se deu mais fortemente no período entre guerras (1914-1945),
utilizando o método para o treinamento de futuros soldados na defesa da nação
(GALLARDO, 2004).
No inicio do século XX, especificamente a partir de 1929, a disciplina de
Educação Física tornou-se obrigatória nas instituições de ensino para crianças a
partir de seis anos de idade e para ambos os sexos, por meio do anteprojeto
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publicado

pelo

então

ministro

da

Guerra,

General

Nestor

Sezefredo

Passos.(DIRETRIZES CURRICULARES DO ESTADO DO PARANÁ, 2008).
Em contrapartida, temos o período pós-guerra onde teve o inicio de um
intenso processo de difusão do esporte na sociedade e, consequentemente, nas
escolas brasileiras, contribuindo com as influências do tecnicismo6.
Posteriormente, nasce a influência americana, a urbanização das cidades, o
desenvolvimento dos meios de comunicação e as idéias liberais que sustentaram o
modelo esportivo de educação física para os currículos escolares e, para isso, foi
preciso acontecer um amplo debate sobre o sistema de ensino brasileiro, sobre a
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, em que ficou
determinada a obrigatoriedade da Educação Física para o ensino primário e médio.
A partir disso, o esporte aparece gerando grande influência no sistema escolar com
tal magnitude a ponto de levar a:

[...] subordinação da educação física aos códigos/sentido da
instituição esportiva [...]. Esses códigos podem ser resumidos em:
princípios
de
rendimento
atlético/desportivo,
competição,
comparação de rendimento e recordes, regulamentação rígida,
sucesso no esporte como sinônimo de vitória, racionalização de
meios e técnicas etc. (SOARES et. al., 1992, p. 54).

Através da prática de exercícios físicos visando o desenvolvimento da aptidão
física dos alunos, seria possível obter melhores resultados nas competições
esportivas e, concequentemente, consolidar o país como uma potencia olímpica,
elevando seu status político e econômico. (DIRETRIZES CURRICULARES DO
ESTADO DO PARANÁ, 2008).
Tal concepção de Educação Física escolar de caráter esportivo foi duramente
criticada pela corrente pedagógica da psicomotricidade que surgia no mesmo
período.
6

Segundo Castellani Filho (1991), o tecnicismo configura-se, no cuidar do corpo para a preparação,
recuperação e manutenção da força de trabalho, buscando garantir o sistema desenvolvimentista
então em voga, mão-de-obra fisicamente capacitada.
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[...] uma mudança significativa nas políticas educacionais: a
Educação Física escolar [...]. O enfoque passou a ser o
desenvolvimento psicomotor do aluno, tirando da escola a função de
promover os esportes de alto rendimento (PARAMETROS
CURRICULARES NACIONAIS, 1997, p.21).

Entretanto, a psicomotricidade7 segundo as Diretrizes Curriculares do Estado
do Paraná (2008), não estabeleceu uma nova estrutura de conhecimento para o
ensino da Educação Física, e as praticas corporais entre elas o esporte, continuaram
a ser tratadas, tão somente, como meios para a educação e disciplina dos corpos, e
não como conhecimentos a serem sistematizados e transmitidos no ambiente
escolar.
Outros movimentos renovadores empregados no pensamento de movimento
humanista da pedagogia, conforme Soares et al (1992), surgem com características
de princípios filosóficos em torno do ser humano, de sua identidade e de seu valor e
contrapõe-se a correntes oriundas da psicologia nomeadas comportamentalistas.
De acordo com esses princípios humanistas surge o Esporte Para Todos
(EPT), na década de 70 com intuito de dar a autonomia ao ser humano, sendo um
movimento alternativo ao esporte de rendimento e descaracterizando a ênfase na
aptidão física. Sua concepção teve diversas interpretações, o sentido inicial foi uma
proposta de inclusão, denunciando o esporte de elite e abrindo oportunidade para
que todas as pessoas pudessem praticar independentes da probabilidade de
sucesso; em outro momento surgiu a hipótese de ser um movimento político para
provocar alienações e por último como forma de promoção da saúde.
Uma outra teoria emergente que também visa mudar a rotulada característica
do esporte foi a metodologia crítico-superadora, que

estipula, como objeto da

Educação Física, a cultura corporal a partir de conteúdos como: o esporte, a
ginástica, os jogos, as lutas e a dança. Essa pedagogia emerge da necessidade de
superação das tendências que a precedem, tidas como não críticas, vindo com uma
7

Segundo a sociedade brasileira de psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o
homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo.
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proposta crítica fundamentada no materialismo histórico dialético, estudada e
estruturada no livro “Metodologia do ensino em educação física” por Soares et. al.
(1992) e pode ser explicada na perspectiva dialética em que:

[...] favorece a formação do sujeito histórico a medida que lhe permite
construir, por aproximações sucessivas, novas e diferentes
referências sobre o trato real no seu pensamento. Permite
compreender como o conhecimento foi produzido historicamente e o
seu papel na história dessa produção (p. 34).

Além dessa, outras correntes surgiram: desenvolvimentista, construtivista e
crítico-emancipatória. Com isso, surge a necessidade de se criar um documento que
delineasse uma proposta para um trabalho em comum. Soares et. al. (1992), explica
como sendo um eixo curricular que delimita o que a escola pretende ensinar e até
onde a reflexão pedagógica se realiza. Portanto, na década de 90 foi criado o
Currículo Básico da educação física para o estado do Paraná que segundo as
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008), está pautada na pedagogia
histórico-crítica da Educação, denominada, por alguns teóricos, como Educação
Física progressista, revolucionária e crítica, com os fundamentos teóricos
embasados no materialismo histórico-dialético. O documento propôs, assim, um
modelo de superação das contradições e injustiças sociais.
Esta proposta representou um marco para a disciplina, que conforme as
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008), destacou a importância da
dimensão social da Educação Física, possibilitando a concretização de um novo
entendimento em relação ao movimento humano como expressão da identidade
corporal, como prática social e como uma forma do homem se relacionar com o
mundo.
Contudo, os avanços teóricos da Educação Física sofreram um retrocesso na
década de 90 e de acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná
(2008), a intenção era fugir do método tradicionalista com enfoque biológico,
mecânico e psicológico, para uma tendência mais vasta e crítica, mas a falta de
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formação continuada aos professores por conta de alterações de gestão
governamental diminuiu a força político-pedagógica do Currículo Básico que tinha
como objetivo central o projeto de reestruturação do currículo das escolas públicas
do Paraná.
Entretanto, na sistematização dos conteúdos a serem tratados desde a
educação infantil encontra-se a educação física, hoje regulamentada pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 em 26 de dezembro de 1996,
artigo 26, § 3o, onde diz que “A educação física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular obrigatório da educação básica8”. A partir da criação
da LDB a educação física sofre um retrocesso. Em 1997 foi lançado os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), tendo como objetivo servir de referencial para o
trabalho do profissional, respeitando a sua concepção pedagógica própria e a
pluralidade cultural brasileira, parâmetros abertos e flexíveis, podendo ser adaptados
à realidade de cada região. Garantir também a todas as crianças e jovens
brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o
direito de usufruir do conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários
para o exercício da cidadania. (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS,
1997)
A partir disso, foram elaboradas as Diretrizes Curriculares para a educação
pública do Estado do Paraná que segundo o site dia a dia educação (2009), chegou
às escolas como um documento oficial que traz a característica principal de sua
construção: a horizontalidade, pois contou com a participação de todas as escolas e
Núcleos Regionais de Educação do Estado, e fez ressoar nela as vozes de todos os
professores das escolas públicas paranaenses.
Sendo assim, faz-se necessário entender como a educação física vem sendo
trabalhada na escola atualmente.

8

A educação basica está compreendida da seguinte forma: educação infantil (creche: de 0 a 3 anos
de idade – centro de educação infantil:de 3 a 6 anos de idade), ensino fundamental e ensino médio.
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4.2. A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ATUALIDADE

Muitas são as questões que envolvem a Educação Física atualmente. Como
as questões relativas a sua função como disciplina curricular, sua legitimidade e
principalmente relativas ao grau de relevância de seu currículo.
O breve histórico da disciplina de educação física, apresentado anteriormente,
aponta marcos importantes para o entendimento das mudanças que ocorreram no
decorrer dos anos e que, por sua vez, configuram na atual concepção de educação
física.
Nosso objetivo então é ver e analisar como a educação física escolar se
encontra atualmente. E como sugeriu Gallardo et. al. (1998), a fim de contribuir com
a valorização dos conteúdos escolares, que estes fossem vistos de forma
espiralada, ou seja, que se partisse do universo mais próximo do aluno, valorizando,
em primeiro plano, aspectos da sua cultura local. Num segundo momento, que fosse
valorizada a cultura regional, nacional, e por último, porém não menos significativa a
cultura de âmbito internacional (preferencial\mente a latino americana).
Nesse sentido é importante atentar para o que nos diz Vieira Pinto (1979
apud BRACHT, 1992, p. 35), “o conteúdo de todo conceito é a sua história”.
Acreditando estar respaldado pela história Bracht (1992), entende que a educação
física é a prática pedagógica que tem tematizado elementos da esfera da cultura
corporal de movimento.
Silveira (2004), aponta que através da educação física podemos iniciar
mudanças no processo de ensino/aprendizagem, talvez mais do que outras
disciplinas, por estar mais fortemente relacionada a situações do cotidiano, em que a
criança poderá associar-se melhor com a cultura e, assim, refletindo sobre a mesma,
mas segundo ele ainda é possível ver que muito pouco é feito na direção de alguma
mudança na maneira de educar para a vida. Parece-nos que os educadores se
prenderam a forma tradicional de ensino por ser menos trabalhosa, porém, se estes
profissionais continuarem negando os conhecimentos do aluno e a reflexão sobre o
fazer, estarão causando segundo o autor, uma adaptação passiva do homem à
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sociedade, alienando-o da sua condição de sujeito histórico, capaz de interferir na
transformação da mesma.
Contudo, a escola9 deve se preocupar e valorizar a “bagagem” de
experiências que a criança traz consigo, a fim de tornar a aula mais significativa.
Neste sentido,

A Educação Física desenvolvida de forma consciente, respeita as
diferenças (...), ou seja, as individualidades de cada um e não
dicotomiza o ser humano, não separando o corpo físico do mental,
entendo que ambos funcionam de modo integral (PINHEIRO 2000
p.32).

Ter consciência não consiste apenas em conhecer o que se faz, mas
entender o que está sendo feito, com isso Freire (1982), enfatiza a consciência da
ação sobre a realidade, fazendo-se na práxis, não na teoria.
Nesse contexto Bracht (1992), procura demonstrar que a prática pedagógica
chamada de Educação Física, que tem como característica diferenciadora a
tematização do movimento corporal, ainda mantém uma relação histórica com as
instituições militar e a esportiva, que pode ser caracterizada como de subordinação e
que, portanto, “não logrou desenvolver sua autonomia, vale dizer, reger-se por
princípios e códigos próprios”. (p. 33). Para o autor, “aprender a educação física
enquanto fenômeno, é preciso num primeiro momento, desvencilhar-se daquilo que
desejamos que ela seja” (p. 35). Mesmo segundo ele, não ignorando a necessária
relação entre o velho e o novo, e sim no sentido de que existem diferentes “projetos”
para a educação física, que refletem diferentes projetos de sociedade e de visões de
mundo.
Assim de acordo com Bracht (2003), o esporte se impôs à educação física,
como conteúdo e como sentido da própria educação física. Segundo ele o esporte é
o que legitima a educação física porque faz coincidir seu discurso com o aquele no
qual diz respeito ao seu papel nos planos da saúde e educação. Bracht enfatiza que
9

Quando mencionamos esta, nos referimos tanto aos professores quanto a coordenação e o projeto
político pedagógico instituído.
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“o esporte se impôs também enquanto tema e orientador da teorização neste campo
acadêmico em construção” (2003, p. 23). Em suma, o discurso pedagógico na
educação física foi quase que sufocado pelo discurso da performance esportiva;
“literalmente afogado pela importância das medalhas olímpicas” Bracht (2003, p.23).
Contudo não queremos descaracterizar a importância do esporte enquanto
componente curricular da educação física, pois o mesmo faz parte da cultura
corporal de movimento, cultura esta que visa refletir criticamente sobre as inúmeras
manifestações ou práticas corporais, já que é um fenômeno social historicamente
produzido pela humanidade. Ressaltamos, então, sua importância na escola
utilizando a frase que intitula a obra de Bracht (1986): “A criança que pratica esporte
respeita as regras do jogo... capitalista”, que nos faz pensar nesta como uma
modalidade de grande valor por poder relacionar esta prática a contextos sociais em
que o aluno poderá vivenciá-la refletindo e internalizando situações ligadas ao seu
cotidiano, melhorando sua condição de vida, aprendendo a competir para o mercado
de trabalho futuramente, como também saber e aprender a trabalhar em equipe, não
somente de forma competitiva, mas também em busca de um bem comum entre
todos.
Percebemos que para que ocorra uma transformação não é tão simples.
Sabemos e entendemos que muitas são as dificuldades dos profissionais da área
em efetivar suas aulas como deveriam, que segundo Galvão (1995), por insegurança
e/ou acomodação, tendem a trabalhar com os conteúdos que mais dominam, sendo
geralmente algum desporto. Para o autor, a transformação é possível desde que o
professor tenha consciência de seu papel na escola e na vida dos alunos. Os
discursos não bastam, o pensamento crítico deve fazer parte da prática do professor
em suas aulas para a sociedade, reconhecendo também segundo o autor que está
se transformando e se "educando" na medida que educa seus alunos, já que muitas
são as mudanças e transformações ocorridas na história da educação física,
principalmente no âmbito escolar.
Outro problema que percebemos nas aulas de educação física escolar de
acordo com Saraiva (1999), é a quantidade excessiva de alunos, os espaços
disponíveis e os materiais para as atividades que não correspondem ao número de
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alunos, sendo assim, a prática não se concretiza e os meninos acabam jogando
futebol e as meninas jogando vôlei o ano todo. Isso gera um comodismo por parte
dos professores e o uso do esporte na Educação Física se torna uma 'facilidade
pedagógica’. Outros motivos aparecem para dificultar o processo, podendo estar
ligados à baixa remuneração ou também à escolas que não incentivam nem
valorizam novas práticas propostas pelos professores causando uma falta de
coragem para ousar e criar novas possibilidades.

4.3. A CRIANÇA, OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS INFANTIS NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Segundo Pimentel (2003), ao estudar a capacidade de raciocinar diversos
pesquisadores descobriram que existe uma grande relação entre movimento e
pensamento. “Que se por um lado, os estímulos devem ser dosados e os resultados
não são homogêneos entre as crianças, por outro, é através do brincar que a criança
age sobre a realidade e aperfeiçoa o pensar/agir” (p. 22).
Essa idéia é ratificada por Rodrigues (2000) que afirma que as brincadeiras
podem acionar o pensamento da criança para resolução de problemas que lhe são
importantes e significativos, criando-se um espaço no qual a criança pode
experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas,
seus sentimentos e os diversos conhecimentos.
Na concepção da autora (2000) o que diferencia o homem das outras
espécies é a sua imaturidade neurológica e funcional, uma vez que nasce
despreparado até para respirar. Diferentemente dos outros animais, ele precisa
amadurecer dos atos reflexos aos conscientes e dirigidos. Segundo ela:

Nas relações sociais, ele sai da simbiose materna para a
individualidade e vida em grupo. [...] o incrível da vulnerabilidade de
maturação do homem, nos primeiros anos de vida, é que esta vai
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permitir-lhe possibilidades imensas de adaptações, criações,
associações, resoluções de problemas e interferências no seu
cotidiano (RODRIGUES, 2000, p. 24-25).

Friedmann (1992 apud RODRIGUES, 2000, p. 31) diz que “o processo de
desenvolvimento se dá a partir da construção que a criança faz na sua interação
com o meio físico e social. A criança vai conhecendo o mundo a partir de sua ação
sobre ele”.
No entendimento de Rodrigues (2000) pela interação, o indivíduo desenvolve
a capacidade de conhecer. O espaço social possui um papel de destaque no
desenvolvimento infantil, pois fornece a matéria-prima ao sujeito, que irá, a partir das
relações estabelecidas, tecer seu conhecimento pessoal. Na constituição de elos
entre o subjetivo e o coletivo, o local e o global, é que os estágios de
desenvolvimentos vão sendo estruturados e superados. Nesse processo de
construção de conhecimento, a criança vai formando sua personalidade, seu corpo
físico, emocional e moral.
Na concepção de Varanda (2009, p. 2)

[...] educação eficiente deve proporcionar às crianças momentos com
atividades de forma orientada e uma educação voltada para a
autonomia, onde estas crianças possam usufruí-la nas diversas fases
de sua vida, de maneira a atender suas necessidades intrínsecas.

O autor destaca que o contato com a variedade brinquedos, brincadeiras e
jogos estimula a ação, a representação e a imaginação da criança, ajudando-a
superar diferentes barreiras e proporcionando o desenvolvimento de habilidades e
competências. Segundo ele, a brincadeira apresenta um fator de grande importância
no processo de desenvolvimento e socialização da criança, proporcionando-lhe
novas descobertas a cada momento, refletindo diretamente no contexto social onde
está inserida.
Neste sentido Rodrigues (2000, p. 29) afirma:
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A capacidade de brincar é intrínseca ao ser humano. É extrema a
importância da brincadeira, do ato de brincar, para o
desenvolvimento infantil. O inicio das relações entre a criança e o
mundo se da através do brincar. Brincando a criança se descobre,
experimenta, conhece, cria, relaciona, compreende e transforma,
começa lentamente a construir sua história.

Para Gallardo (2004), os jogos e/ou as brincadeiras são os principais conteúdos
utilizados para a educação das crianças nas instituições de pré-escola e as quatro
primeiras séries do ensino fundamental, por acreditar que através deles a criança
aprende a socializar-se. De acordo com Muller, (2007, p. 3) “Brincar não é só
brincar. Faz parte da cultura humana e de seus direitos. Precisamos brincar (talvez
seja nossa parte animal) e brincar bem (nossa parte humana e social)”.
Segundo Friedmann (2006) e Kishimoto (1995), apesar do “conteúdo social
da brincadeira” ter se alterado no decorrer do tempo, a essência da brincadeira
dificilmente se modificará, mantendo as mesmas características lúdicas presentes
nos mais variados tipos de brincadeiras existentes.
Segundo Pereira e Bonfim (2009), As características lúdicas presentes nas
atividades são aquelas que proporcionam prazer através de ações que mobilizam
quem delas participa. Através da atividade lúdica, a criança aprende brincando, de
uma maneira agradável, pois ao realizá-la sente prazer em participar, ao mesmo
tempo em que desenvolve os aspectos cognitivo, afetivo e motor. Friedmann (2006)
enfatiza que, ao se trabalhar com a atividade lúdica de forma consciente, ou seja,
com o conhecimento do alcance de sua ação, o educador deve estar atento para o
caráter prazeroso que ela tem na vida da criança. “[...] sem esse componente básico,
perde-se o sentido de utilização de um instrumento cujo intuito principal é o de
resgatar a atividade lúdica, sua espontaneidade e, junto com ela, sua importância no
desenvolvimento integral das crianças” (p. 55).
Na concepção de Rodrigues (2000, p.23),
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as experiências lúdicas de uma criança, desde bebê, vão lhe
sofisticando as representações do universo social [...]. Através da
brincadeira acontecem as adaptações, os acertos e os erros, as
soluções de problemas que vão torná-lo sujeito autônomo. Uma
criança com possibilidades lúdicas variadas terá mais riqueza de
criatividade, relacionamentos, capacidade crítica e de opinião.

Segundo a autora, a visão de lúdico e a importância do ato de brincar já era
valorizado na antiguidade, ultrapassou os tempos e permaneceu nas culturas,
mantendo-se os jogos e as brincadeiras de caráter universais. Medeiros (1975 apud
RODRIGUES, 2000, p. 24) afirma que “existem referências do século I dC. de
utilização de jogos, e brinquedos, como o cavalo de pau, par ou ímpar, cara ou
coroa, carrinhos de madeira, montagem de casinhas”.
Segundo ele, na frança, em 1601, relatavam-se as brincadeiras que Luís XIII
utilizava na primeira infância: o cata-vento, o pião, as cartas, o xadrez, miniaturas de
madeira e jogos de bola. E ainda que as crianças do Oriente ou Ocidente brincam
com os mesmos brinquedos: a pipa, as rodas cantadas, o cabo de guerra, as
sapatas ou amarelinhas. Existindo sim algumas brincadeiras mais regionais pelas
características do clima, relevo e cultura.
Nesta perspectiva da abordagem lúdica no campo da educação, faz-se
necessário garantir o direito da criança à brincadeira, como dispõe o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil, ou seja, “o direito da criança de brincar,
como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil”
(RODRIGUES, 2000, p. 22). O Referencial aponta que, através da vivência das
brincadeiras imaginadas e criadas pela criança, seus pensamentos podem ser
acionados para a resolução de problemas significativos para ela. O mundo pode ser
experimentado e haverá a compreensão própria sobre fatos, sentimentos, pessoas e
conhecimentos que vão sendo adquiridos.
Segundo Pereira e Bonfim (2009) o brincar socializa, gera a interação das
crianças entre si e entre elas e o professor, desenvolvendo noções de limites e
regras, noções de espaço e tempo, de equilíbrio físico e mental, bem como
estimulando a tomada de decisões.
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A relação entre jogos, brincadeiras e educação vem desde os gregos. A
recomendação era movimentos sem regras até os seis anos e jogos após essa
idade. E por se tratar de um patrimônio historicamente acumulado pela cultura, o
jogo é um conteúdo ensinado na qualidade de conhecimento. Para Soares et. al.
(1992). Conhecer o jogo não é só praticá-lo, é necessário saber sua história, os
valores envolvidos, sua relação com o desenvolvimento motor, cognitivo e orgânico
e suas regras.
Rodrigues (2000), afirma que o jogo é uma atividade física ou mental
organizada por um sistema de regras. É uma atividade lúdica, pelo fato de se jogar
pelo prazer de realizar esse tipo de atividade, de buscar satisfação própria. A autora
considera que quando estamos envolvidos num jogo nos desligamos do mundo, nos
preocupando momentaneamente, exclusivamente com o prazer proporcionado por
este. Analisando friamente o jogo é possível perceber o tamanho de sua
contribuição para a formação de cidadãos, responsáveis, conhecedores das regras
sociais, com respeito e dignidade ao próximo, solidários e cooperativos. Segundo a
autora é inquestionável o poder de formação do caráter que possui o jogo,
trabalhando nossa concentração, atenção, conhecimento e desafiando nossa
criatividade e testando nossos limites, oferecendo modelos de convivência grupal,
sem falar do trabalho da competência de lidar com o emocional.
O jogo é um direito e deve ser assegurado a todas as crianças. Como diz a
declaração dos direitos da criança de 20 de novembro de 1959 segundo Pimentel
(2003, p. 27) “a criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais
deverão estar dirigidos para a educação... (princípio 7º)”.

[...] crianças como sujeitos de direito, em situação peculiar de
desenvolvimento, exatamente como garante o Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei Brasileira no 8.069/1990) e ainda, como
produtoras e transmissoras de culturas que devem ser identificadas,
potencializadas e preservadas (MULLER et. al. 2007, p. 1).
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Brincar, jogar, divertir-se são consideradas necessidades básicas do ser
humano. Não são raros os autores e abordagens teóricas a identificarem nessas
práticas culturais um alto valor pra a educação e a regulação social.
Mas, por que trabalhar estratégias lúdicas com crianças que apresentem
condutas típicas? Na concepção de Siqueira (2003), na escola, a aula de Educação
Física seria uma ótima oportunidade para se introduzir os jogos e brincadeiras
tradicionais na vida das crianças, trabalhando a ludicidade, interando a criança com
a cultura (resgatando tradições, contribuindo para um desenvolvimento mais rico em
informações), trabalhando o processo de socialização. Segundo ela, o espaço da
aula de educação física é um dos locais onde a criança se sente mais livre para por
em prática suas brincadeiras, “deixam a mesa e a cadeira da sala de aula e vão para
um espaço onde a criatividade e o movimento podem ser por ela mais explorados”
(p. 2).
De acordo com Gadelha e Menezes (2004), a partir da década de 1960, com
o desenvolvimento de estudos na área infantil e com estudos realizados sobre a
importância de jogar, que os jogos e as brincadeiras passaram a ser considerados
importantes no tratamento de crianças com condutas típicas. Contudo Silvares (2001
apud Gadelha e Menezes, 2004) ressalta que apenas em meados da década de
1980 é que as comunicações científicas sobre o brincar com a criança em terapia
comportamental10 tiveram maior impacto no cenário científico. Inclusive o termo
ludoterapia comportamental infantil, importado da psicanálise, foi utilizado pela
primeira vez em 1998, e significa segundo Pregnolato (2006, p. 1),

[...] ajudar a criança, através da brincadeira, a expressar com maior
facilidade os seus conflitos e dificuldades, ajudando-a em sua
solução para que consiga uma melhor integração e adaptação social,
tanto no âmbito da família como da sociedade em geral.

10

Segundo o site de psicologia e ciências (2009), a Terapia Comportamental pode ser entendida
como um processo de aprendizagem, que tem por objetivo auxiliar as pessoas na resolução de
problemas e dificuldades da vida.
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Pregnolato (2006), salienta que ao brincar, a criança de alguma forma “sabe”
que está se expondo porque ali ela atua representando as situações que a afligem.
Como coloca toda a sua energia, atenção e emoção na brincadeira, ela entende que
está como que “transparente” ao olhar do outro. “Brincar é uma forma de linguagem
tão clara para a criança que ela pensa ser, o seu significado, compreensível também
para os outros” (PREGNOLATO, 2006, p. 1).
Neste sentido Gadelha e Menezes (2004), enfatizam que as crianças
freqüentemente precisam de outras formas para expressar seus sentimentos que
não a verbal. Essas outras formas de expressão incluem:

[...] desenhar ou contar histórias, fantasiar, imaginar e interpretar
situações, usar bonecos e jogos, pinturas, colagens, argila, massa
plástica de modelagem, música, entre outros instrumentos que
caracterizam uma situação natural para a criança e um ambiente livre
de censura para a exposição de seus sentimentos (GADELHA E
MENEZES, 2004, p. 60).

Segundo Bomtempo (1992 apud GADELHA E MENEZES, 2004, p. 61), “o
brinquedo pode ser considerado uma condição para o desenvolvimento social,
emocional e intelectual da criança”. Ainda conforme o autor, além de permitir que as
crianças informem sobre seus sentimentos e descrevam comportamentos e eventos
importantes, as brincadeiras dirigidas permitem que elas aprendam respostas
alternativas a seus comportamentos disfuncionais ou indesejáveis como bater, gritar,
xingar e chorar. De acordo com Guerrelhas; Bueno e Silvares (2000 apud GADELHA
E MENEZES, 2004). O brinquedo é um instrumento do processo de aprendizagem e
brincar é uma possibilidade de aprender a se comportar adequadamente frente a
determinados estímulos.
Neste sentido:

Por meio da brincadeira, a criança analisa seu próprio
comportamento, ficando ciente das contingências que o determinam
e, a partir daí, pode alterar sua relação com o ambiente. O uso da
fantasia e da brincadeira leva a criança a encontrar alternativas de
comportamentos, inicialmente para os personagens de suas
brincadeiras e depois para as situações de sua vida (GUERRELHAS;
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BUENO E SILVARES 2000 apud GADELHA E MENEZES, 2004, p.
61).

Assim, segundo Gadelha e Menezes (2004, p. 62), “os jogos e as brincadeiras
são úteis para identificação de variáveis das quais um certo comportamento é função
e as estratégias lúdicas são instrumentos importantes para o sucesso da relação
com as crianças”. O trabalho realizado com as crianças que apresentam condutas
típicas por meio de atividades lúdicas segundo as autoras se constitui em um
trabalho rico de aplicação de procedimentos comportamentais, como reforçamento
de comportamentos adequados, extinção de inadequados.
Contudo, Oliveira (2009), salienta que a não utilização destas atividades nas
escolas pode ser explicada pelo alto grau de esportivização em que a educação
física está envolvida desde a década de 1960, fato já citado anteriormente. É neste
instante que a educação física segundo Oliveira (2009), passa a possuir a
importância de servir como momento inicial de disseminação dos valores que
estimula as massas a cada vez mais a se interessarem por atividades com regras
prontas e a inibir suas capacidades e possibilidades de adquirir autonomia.
Considero e sugiro que, com o perfil atual da educação comprometida, é
indispensável que os educadores físicos revejam suas práticas pedagógicas no
sentido da utilização de jogos e brincadeiras como ferramentas pedagógicas.
E por fim apresentamos as considerações finais.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo refletir sobre o trabalho do professor
de educação física com crianças que apresentem condutas típicas; reconhecer a
importância de se trabalhar de maneira diferenciada, para que não haja a exclusão
dessas crianças em determinadas atividades, para que esses “problemas” sejam
evidenciados de modo que os alunos com verdadeiros problemas relacionados à
condutas típicas sejam encaminhados a especialistas e tenham o devido tratamento.
Essa é uma temática muito observada e estudada por especialistas de diversas
áreas, mas nessa pesquisa encontramos poucos estudos em relação a educação
física envolvendo condutas típicas.
Essa pesquisa representou em primeiro lugar, um aprendizado de grande
valia para mim, como educadora e principalmente como pessoa, pois pude observar
o comportamento de crianças tidas como problemáticas na escola, trabalhar com
elas e perceber que respostas positivas vão surgindo a cada dia em decorrência de
estímulos simples, como por exemplo, a atenção voltada para as mesmas. Foi uma
experiência muito gratificante que me possibilitou ainda, perceber, que grande parte
do problema dessas crianças está na impaciência dos profissionais em lidar com
elas. As fundamentações teóricas trouxeram as questões da prática pedagógica de
ensino na educação física e como ela ainda carece, em especial, de apoio
pedagógico, infraestrutura, autonomia, incapacidade, falta de conhecimento,
inexperiência e remuneração adequada, para realmente poder contribuir para uma
educação para todos.
A partir do desenvolvimento das categorias de estudo, foi possível verificar,
que crianças que apresentam características relacionadas a condutas típicas
encontram dificuldades na aprendizagem e nas relações sociais, tanto no ambiente
escolar quanto no familiar. Contudo, por meio da intervenção dos professores,
principalmente o de educação física, trabalhando com amplo e profundo
conhecimento sobre a infância e suas características, sobre as condutas típicas,
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com persistência, reflexão, e desejo de transformação, torna-se possível superar os
desafios e contribuir para o desenvolvimento dessas crianças.
Diante disso, observo que a problemática da inclusão de comportamentos
diferenciados dentro da escola, além de já constar em documentos e de efetivar-se
por meio de leis que salientam a aceitação do outro como ele é e que valorizam o
respeito pela diversidade, precisa junto com o conhecimento específico, sensibilizar
o coração das pessoas, pois a diversidade envolve todas as diferenças tais como
condição

física,

intelectual,

social,

cultural,

econômica,

de

etnia,

fatores

comportamentais, entre outros.
Com a realização deste estudo, procurei de certo modo, agir concretamente e
de maneira positiva, com a intenção de que haja a possibilidade de uma sociedade
com lugar para todos. A experiência com as crianças do projeto Oficina da
Autonomia foi algo extremamente prazeroso, sobretudo por estar diretamente
relacionada com a minha área de atuação, a Educação Física, por isso a pesquisa
acerca das condutas típicas, as quais se configuram em um problema real. Vivenciar
a experiência promoveu em mim o sentimento de estar realizando um estudo vivo,
dinâmico, necessário, proveitoso, e acima de tudo, desafiador.
No entanto, nem sempre me senti entusiasmada durante o desenvolvimento
da oficina. Durante as férias, em dezembro de 2008, uma das crianças do grupo foi a
óbito por conta de um acidente doméstico, que gerou uma compreensível
insatisfação e agitação entre as crianças e uma evidente falta de estímulo entre as
responsáveis pelo grupo. Ainda com o passar dos meses encontrei diversos
empecilhos, pois, além das dificuldades geradas pelas condutas típicas, houve um
conflito de opiniões entre a psicóloga responsável pelo grupo e eu. Contudo, o
desejo contínuo transmitido pelos olhares das crianças em continuar aprendendo e
vencer os desafios me levaram a refletir com maior profundidade sobre aquela
realidade e me motivaram a realizar essa pesquisa.
Os resultados do estudo me levaram a constatar que as crianças que
apresentam condutas típicas, necessitam de um acompanhamento diferenciado por
parte dos professores, apoio familiar e, em alguns casos, apoio psicológico e
neurológico. Precisam de limites, mas sobretudo de afeto, incentivo e atenção, tanto
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por parte da família quanto da escola, das unidades e serviços onde elas são
atendidas. Os profissionais devem ter uma formação adequada e conhecer o perfil
de cada criança tendo informações diversas para o alcance de uma compreensão
mais ampla e profunda acerca da natureza do problema e de que ações se fazem
necessárias, para auxiliar no desenvolvimento da mesma.
Esta pesquisa teve um amplo significado para mim, principalmente por
evidenciar a importância das relações sociais, ou seja, o quanto a aceitação do outro
sem exigências, sem preconceitos e sem discriminações é, de fato, essencial para a
convivência saudável em sociedade.

Em Tempo: no dia 18 de novembro de 2009, fui até a Unidade Básica de
Saúde no horário exato em que iniciaria o grupo, Oficina da Autonomia, para me
despedir das crianças. Chegando lá tive a informação de que a oficina havia sido
encerrada.
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ANEXO A – PLANO DE AULA EXECUTADO EM 12 DE SETEMBRO DE 2009
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PLANO DE AULA

TEMA CENTRAL
Jogos cooperativos
OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar as crianças o conhecimento básico sobre o principio da cooperação
com o propósito de fazer um diagnóstico em relação a este princípio.
RECURSOS MATERIAIS
Folhas sulfites, lápis de cor, Jornais e um lenço.
PARTE INICIAL/ INTRODUÇÃO
com as crianças sentadas em volta da mesa, a professora distribui papel sulfite e
lápis de cor e pede que eles façam um desenho e uma dedicatória para todas as
outras crianças do grupo como se fosse um presente. Logo após as crianças
ficarão livres para ler as dedicatórias que receberam. Em seguida a professora
fará uma breve discussão sobre a atividade. Já no quintal da casa o aquecimento
será com a atividade de pega-pega de corrente: a professora escolhe uma criança
para ser a pegadora e esta quando pegar alguém deve ficar de mãos dadas e
assim até que todos sejam pegos e formem uma grande corrente.
PARTE PRINCIPAL/ DESENVOLVIMENTO/CONTEÚDOS/ATIVIDADES
No desenvolvimento atividade de coelhinho sai da toca, a professora distribui
alguns jornais pelo chão que serão as tocas e cada criança fica em uma toca, ao
sinal da professora estas devem trocar de toca e a professora deve ir retirando
cada vez uma toca, porém as crianças devem continuar na brincadeira e ir
dividindo a toca até que reste apenas uma toca para todos e eles devem se
organizar para que todos caibam em uma única toca.
PARTE FINAL/ CONCLUSÃO
Todos em círculo a atividade de lenço atrás, é escolhido uma criança para correr
com o lenço e esta deverá jogá-lo em alguém e falar alto o nome de um ajudante
para defendê-lo do pegador, se o pegador o pegar este volta a correr se não o
pegador será o corredor com o lenço.

