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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo propiciar uma reflexão sobre a aprendizagem e como ela se constitui em um processo,
uma função, que vai além do aprender escolar e que não se circunscreve exclusivamente à criança. Portanto, sua
relevância está por que a aprendizagem, como experiência, guarda um elemento universal do humano, na medida em que
permite a transmissão do conhecimento para garantir a semelhança e a continuidade do coletivo, e assim aceitar a
diferenciação e a transformação. É uma pesquisa básica, descritiva, bibliográfica, reflexiva e qualitativa. Os métodos
utilizados para coleta de dado foram: entrevistas, observação e questionários. O embasamento teórico tem como base os
autores: Porto (2013), Freire (2000), Drouet (1995), Machado (1995), Alves (2001), Falcão (2003), Gil (2010).

Palavras-chaves: Aprendizagem.Conhecimento.Desejo.Sujeito.Viver.

ABSTRACT

This article aims to provide a reflection on learning and how it is a process, a function that goes beyond school learning and
is not limited exclusively to the child. Its relevance, therefore, is that learning, as experience, preserves a universal element
of the human, insofar as it allows the transmission of knowledge to guarantee the similarity and continuity of the collective,
and thus accept differentiation and transformation. It is a basic, descriptive, bibliographical, reflective and qualitative
research. The methods used for data collection were: interviews, observation and questionnaires. The theoretical basis is
based on the authors: Porto (2013), Freire (2000), Drouet (1995), Machado (1995), Alves (2001), Falcão (2003) and Gil
(2010).
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo propiciar uma reflexão sobre a aprendizagem e como ela se constitui em um
processo, uma função, que vai além do aprender escolar e que não se circunscreve exclusivamente à criança.
Portanto, sua relevância está por que a aprendizagem, como experiência, guarda um elemento universal do humano,
na medida em que permite a transmissão do conhecimento para garantir a semelhança e a continuidade do coletivo, e
assim aceitar a diferenciação e a transformação. É uma pesquisa básica, descritiva, bibliográfica, reflexiva e
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qualitativa. Os métodos utilizados para coleta de dado foram: entrevistas, observação e questionários. O
embasamento teórico tem como base os autores: Porto (2013), Freire (2000), Drouet (1995), Machado (1995), Alves
(2001), Falcão (2003), Gil (2010).

Palavras-chaves: Aprendizagem.Conhecimento.Desejo.Sujeito.Viver.

ABSTRACT

This article aims to provide a reflection on learning and how it is a process, a function that goes beyond school learning
and is not limited exclusively to the child. Its relevance, therefore, is that learning, as experience, preserves a universal
element of the human, insofar as it allows the transmission of knowledge to guarantee the similarity and continuity of
the collective, and thus accept differentiation and transformation. It is a basic, descriptive, bibliographical, reflective and
qualitative research. The methods used for data collection were: interviews, observation and questionnaires. The
theoretical basis is based on the authors: Porto (2013), Freire (2000), Drouet (1995), Machado (1995), Alves (2001),
Falcão (2003) and Gil (2010).

Key words: Learning.Conhecimento.Desejo.Subjeito.Viver.

INTRODUÇÃO

Estudos e pesquisas científicas visam compreender o que é aprendizagem e quais são suas características.
Objetivando responder a estas perguntas, resultaram conceitos e definições de aprendizagem, conforme as diversas
teorias que foram organizadas na base de fatos investigados. Algumas teorias fazem pontos, outras, contrapontos no
que se referem à natureza dos processos e mecanismos particulares em jogo. Entretanto, elas visam oferecer uma
ideia inicial da complexidade do estudo, e da necessidade de maiores investigações sobre os fatos da aprendizagem,
que ainda vão requerer muitas pesquisas.

Sabe-se que a aprendizagem se constitui em um processo, uma função, que vai além do aprender escolar e que não
se circunscreve exclusivamente à criança. A aprendizagem, como experiência, guarda um elemento universal do
humano, na medida em que permite a transmissão do conhecimento e através desse processo garantir a semelhança
e a continuidade do coletivo, ao mesmo tempo permitindo a diferenciação e a transformação. O aprender então,
envolve simultaneamente a inteligência, os desejos e necessidades, que através do cognitivo busca-se generalizar,
classificar, ordenar. Enquanto que através dos desejos e necessidades a busca é pelo individual, o subjetivo e o
diferente. Para esse envolvimento, o psicopedagogo necessita desenvolver pontos e contrapontos na
aprendizagem para reaprender a viver.

Reaprender a viver, requer uma relação particular do sujeito com o conhecimento e o significado de aprender. É um
ponto que se soma, pois, a transmissão do conhecimento não se faz diretamente, mas através de sinais, que a
pessoa transforma e reproduz em função dos seus próprios recursos. Com isso, a aprendizagem torna-se uma função
integradora estando diretamente relacionada ao desenvolvimento psicológico, a facilitar as possibilidades de interação
e adaptação da pessoa à realidade. Viver reaprendendo sempre, é um processo constante com múltiplas influências
de fatores ambientais e individuais fazendo dos pontos e contrapontos um caminho para o desenvolvimento.

Ao longo desse desenvolvimento, a formação da personalidade se faz através da resolução de conflitos e de
aquisições, sendo a aprendizagem o produto da interação das necessidades que vão se modificando e, assim,
configurando novos conflitos, que influenciarão a maneira como as etapas posteriores do desenvolvimento serão
experimentadas. O papel do mestre deve ser aquele de incitar à pesquisa, de fazer tomar consciência dos problemas
e não aquele de ditar a verdade. Não podemos nos esquecer que uma verdade imposta não é mais uma verdade:
compreender é inventar e reinventar, enquanto castigar prematuramente é impedir a criança de inventar e redescobrir
as soluções por si mesmas , já firmava Piaget (1973) em sua obra.

Experimento feito na maioria das culturas, onde o ingresso da criança na escola corresponde a uma fase de
desenvolvimento socialmente decisiva. Na qual, ela experimenta nessa etapa, tanto a necessidade de reconhecimento
pela realização das tarefas, como também, de um mestre que lhe incite à pesquisa, a tomada de consciência,
valorizando uma relação de diálogo. É esse o papel fundamental do psicopedagogo, fazer com que a criança deseje
aprender sempre. Que os erros possam nortear os pontos e contrapontos para o reaprender.
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Educar visa influenciar a aprendizagem de alguém buscando a formação de indivíduos
para uma sociedade. O ato educativo é um procedimento cuja intenção envolve o
desenvolvimento de uma personalidade integrada, na qual o indivíduo é visto como uma
totalidade, por incluir no seu processo os traços afetivos, os cognitivos e os volitivos
(Falcão, 2003, p. 95).

Tais conhecimentos podem se converter em novas atitudes, crenças e opiniões, a favorecer os processos de tomada
de consciência, dando ao aluno um sentido de integridade e de estruturação psicológica, frente às situações de vida a
serem enfrentadas. E que este, ao final do processo, possa estar capacitado a lidar com os conhecimentos adquiridos.

Para que a aprendizagem provoque uma efetiva mudança de comportamento e amplie
cada vez mais o potencial do educando, é necessário que ele perceba a relação entre o
que está aprendendo e a sua vida’ (DROUET, 1995, p. 11).

Assim, a aprendizagem deve começar pelos acontecimentos em que os alunos estão envolvidos, suas “crenças”
prévias, cujo significado procura construir. É necessário conhecer os modelos mentais que os alunos utilizam na
compreensão do mundo que os rodeiam e seus pressupostos que suportam esses modelos. Aprender é construir seu
próprio significado e não encontrar as “respostas certas” ofertadas.

O aprender na escola, especialmente nas etapas iniciais de escolarização, cumpre papel relevante no processo do
desenvolvimento. Aprender variáveis afetivas e cognitivas para DROUET (1995), são consideradas como mais
importantes na compreensão e envolvimento da criança para influenciar seu desempenho escolar. Desempenho que
leva da escola para a vida, pois quando um educador respeita a dignidade do seu aprendiz, ajuda-o a se
compreender, como também, desenvolve nele a capacidade de procurar dentro de si as respostas para seus
problemas, tornando-o responsável e, consequentemente, agente de sua própria aprendizagem.

Porto (2013) ressalta em sua obra que é através da escola que a humanidade começou a desenvolver uma teoria da
educação, ou seja, uma “pedagogia”, a qual o ato de educar deve estar para o sujeito. É possível afirmar, assim, que
com a chegada da pedagogia e da chamada “educação formal”, vieram regrar, a organização do conhecimento, as
divisões através da mesma, a educação passou a ser, como nunca antes na história da humanidade, objeto de estudo
e reflexão. Nesse sentido não há como ignorar, os ponto e contrapontos, dos conflitos e tensões resultantes do
relacionamento entre os diferentes membros da escola, e com eles elaborar um reaprendizado. Pois, de um lado, os
alunos que reclamam das obrigações, das normas rígidas, dos controles, da alienação da escola em relação ao seu
mundo. De outro lado, os professores que reclamam dos salários, da inquietude dos alunos e da falta de
infraestrutura.

Além disso, os demais funcionários da escola, que também têm suas demandas e reclamações, principalmente, no
que se refere às questões de insatisfações, que na maioria das vezes são negligenciadas, influenciando também o
processo de aprendizagem. Boa parte dos conflitos em jogo na instituição escolar diz respeito ao conflito entre as
diferentes culturas envolvidas.

Culturas com suas singularidades e sintomas. Qual a relação da singularidade e a configuração do sintoma escolar;
qual deve ser o lugar destinado ao sintoma escolar no contexto institucional Essas questões acabaram colocando em
crise conceitos centrais de teorias que fundamentam uma prática, procurando na psicopatologia clínica e na
psicossomática, a compreensão de um sintoma tão marcadamente cultural. Desta forma, diante do sintoma escolar,
se é levado a perceber que existe um sentido particular dado pela singularidade individual e determinado pela
estrutura da personalidade do sujeito; que encontra na cultura condições e terreno fértil para a sua formação. A qual
os rituais estariam relacionados às regularidades do dia a dia na escola, à organização, difusão do conhecimento, às
perspectivas habituais de planejamento, organização e avaliação, além dos diferentes processos de ensino e
aprendizagem aliados tanto a princípios teóricos do corpo docente quanto a práticas arraigadas da instituição onde as
mesmas são processadas (PORTO,2013).

Entender melhor estes ritos significariam entender mais profundamente as nuances do próprio processo de
escolarização e as possibilidades destes de proporcionar a satisfação sociocultural. Desse modo, a sala de aula, a
disposição das carteiras, o quadro-negro, os uniformes, todos esses elementos poderiam ser entendidos como
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símbolos de determinados ritos escolares. A forma como os mesmos serão utilizados para estimular, aquietar, ensinar,
controlar, conscientizar etc. constituirão, por sua vez, os rituais de trabalho. Esses ritos não são necessariamente
rotineiros, existe espaço para o novo, desde que alguns elementos básicos do rito sejam mantidos. É importante
atentarmos para o fato de que qualquer escola, que pretenda educar para a liberdade e para a cidadania, não deve
ignorar seus rituais, mas, ao contrário, deve procurar enxergar como estes – tais como: o ritual da lição, o ritual do
recreio, o ritual da recriminação, o ritual da reunião de pais, o ritual da hora da entrada e saída do colégio e muitos
outros – convivem com a multiplicidade cultural presente na escola (FORQUIN, 1999).

Todavia, faz-se necessário ressaltar como é fundamental que os rituais, entre outras funções, também servem para
revitalizar e promover transformações por parte daqueles que deles fazem parte. É preciso cuidar de um papel
importante nessa direção, para que os rituais da escola não desprezem essas funções, mas, ao contrário, revitalizem
os profissionais da mesma em sua tarefa formadora e transformem paulatinamente os alunos em sujeitos de sua
própria história, agentes de mudança social. Atento a esta realidade, o binômio tradição/inovação merece especial
atenção, de modo que a escola possa responder ao desafio de, simultaneamente, romper com planejamentos rígidos
e práticas repetitivas, abrindo caminho para o arejamento de ideias práticas e materiais, sem perder de vista suas
tradições e rituais favorecedores do aprendizado e formadores da identidade escolar.

“A escola e a família como fatores podem ser considerados fontes de recursos ou de limites para a criança no
seu processo de aprendizagem e desenvolvimento” (MATURANA, 1984, p. 105, grifo nosso). Nesse contexto de
interação institucional escola/família, a aprendizagem constitui-se um dos indicadores da capacidade de aprender.
Onde as crianças com o seu padrão de adaptação e nível de desenvolvimento da sua personalidade, tem como
condição cognitiva às estruturas que lhe permitem a organização dos estímulos e do conhecimento; e o
comportamento característico do processamento da dinâmica entre realidade e ação sobre o meio. Pois os aspectos
afetivos, juntamente com os cognitivos e biológicos, são comumente identificados como fatores individuais, internos da
criança, que isoladamente ou em interação determinam as condições de aprendizagem.

Costuma-se definir aprendizagem dizendo que se trata de uma mudança de comportamento e aqui precisamos
entender comportamento no sentido mais amplo que esta palavra possa ter. O termo, portanto, não se aplica só as
ditas aprendizagens escolares.

Quando um educador respeita a dignidade do aluno e trata-o com compreensão e ajuda
construtiva, ele desenvolve na criança a capacidade de procurar dentro de si mesma as
respostas para seus problemas, e com isso a faz responsável e agente de sua própria
aprendizagem (DROUET, 1995, p.13).

Conquanto, aprendizagem é referenciada na atualidade como um fenômeno do dia-a-dia que ocorre desde o início da
vida. É um processo fundamental, pois todo indivíduo aprende e através deste aprendizado desenvolve
comportamentos que possibilitam viver. Reaprender a viver vivenciar todas as atividades e realizações humanas que
exibem os resultados da aprendizagem.

Através dos séculos, por conta desses resultados da aprendizagem, cada geração foi capaz de aproveitar das
experiências e descobertas das gerações anteriores, como também, por sua vez, ofereceu sua contribuição para o
crescente patrimônio do conhecimento e das técnicas humanas. Os costumes, as leis, a religião, a linguagem e as
instituições sociais, tem se desenvolvido e perpetrado, como resultado do homem para aprender.

Neste sentido, de acordo com Machado (1995),

O pensamento é definido como a conduta resultante do ato de aprender as relações
contidas nas propriedades que caracterizam o objeto. Pensar é dispor de normas e regras
que facultam o entendimento ou a compreensão de algo, dispondo-o em categorias de
acordo com sua classificação. (MACHADO, 1995, p.68).

Ainda segundo Machado, este “livre jogo de ideias” é para acontecer de forma lúdica, sem a presença de pressões
que possam tencionar o fluir e prejudicar a elaboração dos processos instrutivos. Pois numa situação de conflito ou de
tensão psicológica, a sobrecarga de energia psíquica bloqueia a ação do pensamento. “Contudo, o conhecimento,
como entendimento processa-se de maneiras diferentes, as quais exercem uma influência significatória na
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aprendizagem formativa” (MACHADO, 1995, p. 25).

Com isso, aprende-se a conhecer a natureza, a compreender seus companheiros, tornando-os capacitados a
compreender seu meio. Enfim, a aprendizagem leva o indivíduo a viver melhor ou pior, mas, indubitavelmente, a viver
de acordo com o que aprende. Isso leva o sujeito a se estruturar. As estruturas de cognição formam-se a partir das
ações sobre o meio, porém é o distanciamento desse mesmo meio que ativa a operação mental, recriando o que falta.
A operatividade atua sobre o campo figurativo, assim como a criança age sobre os brinquedos; pensar é o brincar dos
adultos. Conhecer é recriar na mente o que falta no mundo concreto PIAGET (1973).

Se aprende o afeto, assim como se aprende a ler e escrever. O afeto e a cognição se constituem em aspectos
inseparáveis, estando presentes em qualquer atividade a ser desenvolvida, variando apenas as suas proporções. Ele
a inteligência se estruturam nas ações e pelas ações dos indivíduos, sendo entendido como uma fonte energética
necessária para que a estrutura cognitiva passe a operar. Ou seja, sem matéria-prima não podemos realizar um
produto. Todavia, é importante ressaltar que o produto para ser transformado, necessita de máquinas adequadas,
criatividade e principalmente afetividade. “A criança deseja ser amada, aceita, acolhida e ouvida para que possa
despertar para a vida da curiosidade e do aprendizado”. (SALTINI, 2002, p. 87).

Se não houver essa energia para movimentar ou mobilizar a estrutura que atua sobre a matéria-prima, não será
possível trabalhar com nenhum tipo de máquina. Igualmente, ninguém consegue pensar se não tiver a emoção
adequada para mobilizar tal pensamento. Empaticamente “o professor precisa conhecer a criança, não apenas na sua
estrutura biofisiológica e psicossocial, mas também na sua interioridade afetiva”, como diria (SALTINI, 2002, p.70, grifo
nosso), conhecer “na sua necessidade de criatura que chora, ri, dorme, sofre e busca compreender o mundo
que a cerca, bem como, o que ela faz ali na escola”. O afeto influencia a velocidade com que se constrói o
conhecimento, pois, quando as pessoas se sentem seguras, aprendem com mais facilidade.

Com isso, o papel do professor é especial, porque justamente, ele prepara e organiza o universo onde as crianças
atuam. Sua postura se manifesta na percepção e sensibilidade aos interesses de como elas se sentem no mundo.
Sua atuação deve ser sempre, no sentido de encoraja-las e fazendo-as inventoras, sem dar conceitos prontos.

Para SALTINI (2002),

(...) o educador não pode ser aquele indivíduo que fala horas a fio a seu aluno, mas aquele
que estabelece uma relação e um diálogo íntimo com ele”, a buscar sempre mobilizar sua
energia interna, e acreditar na sua capacidade de gerar ideias para adaptar à vida.
“Conhecer é pensar, inventar, descobrir e conectar as qualidades e atributos dos objetos,
recompondo com a minha capacidade criadora, o real externo de minha mente. Este é o
significado do aprender (SALTINI, 2002 p. 58-60).

Aliás, aprender gerar ideias para adaptar ou gerir a própria vida é o maior presente que uma criança pode receber,
seja dos pais ou professores. Ela ao crescer, no cumprimento de suas tarefas objetivas, transforma-se ao
experimentar sua medida ou limite de si mesmo e dos objetos. Entrega-se ativamente com atitude de
comprometimento com o conviver e com o cooperar, com o intuito de sempre alcançar uma maturidade responsável e
autônoma.

Sendo assim, tanto a inteligência quanto a afetividade são mecanismos de adaptação, permitindo ao indivíduo
construir noções sobre os objetivos, pessoas e situações, conferindo-lhes atributos, qualidade e valores. Nessa
interação professor/aluno estabelecida na escola, tendo a afetividade e a cognição como influência decisiva, tanto os
alunos quanto o professor vão construindo imagens um do outro, atribuindo-lhes certas características, intenções e
significados.

Significados estes, que poderão surgirem com características imaginarias negativas a criarem-se expectativas
recíprocas entre professor e alunos, que podem não serem harmoniosas. No entanto, tanto a cognição quanto a
afetividade e a socialização caminham em compasso semelhante. Devendo dar o primeiro passo, quem tiver maior
idade e maturidade. O que vem primeiro O jardim ou o jardineiro Rubem Alves dar a resposta de ser o jardineiro. Já
que havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas, havendo um jardim sem jardineiro,
mais cedo ou mais tarde ele desaparecerá. Pois o que é um jardineiro Se não uma pessoa, cujo pensamento está
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cheio de jardins! “O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. O que faz um povo são os
pensamentos daqueles que o compõem” (ALVES, 2001, p. 25, grifo nosso).

E nesse ponto, o autor supracitado, especifica que a miséria da educação não aparece onde ela é pior, existe um
contraponto que revela sua miséria, justamente onde ela é excelente. Pois, quando é que dizemos que ela é excelente
Não é justamente ali, onde ela consegue com competência, administrar a qualidade dos corpos que deseja para a
produção de conhecimento e de técnicos a serviço das muitas burocracias sociais. Ou ainda, com o objetivo apenas
de preparar jovens, com a menor perda possível de tempo, para se tornarem usáveis e abusáveis a serviço do Outro.

Nesse contexto, que se apresentando de diversas formas e diferentes nomes, moldam crianças e jovens. Com isso,
não é de se admirar, que muitas pessoas, quando adultos, indagam-se que passaram suas vidas com a estranha
sensação de que não era bem aquilo que desejavam. Justamente, porque “elas foram transformadas em alguma
coisa diferente dos seus sonhos, e essa traição condenou-as à infelicidade” (ALVES, 2001, p.57, grifo nosso).

Condenação a infelicidade que levam crianças, jovens, e adultos não escapam, a consumirem a educação como
mercadoria. Freire alerta sobre a educação ser validada, assim como toda ação educativa que deve ser
necessariamente precedida de uma reflexão sobre o homem e de uma análise a quem queremos educar; ou melhor: a
quem queremos ajudar que se eduque. Se vier a faltar à reflexão, corre-se o risco de adotar métodos educativos e
maneiras de agir que reduzem o homem à condição de objeto, quando na verdade, sua vocação é ser sujeito.

Nessa perspectiva, que FREIRE (2000) adverte em sua obra para o que se deve estar em constante movimento uma
educação de qualidade, que qualifique o homem como sujeito do conhecimento. Repensar o papel da Escola é pensar
no papel da família, comunidade, e todos que, de certo modo, estão envolvidos nesse processo, pois, a Escola
sozinha dificilmente conseguirá atingir aos objetivos pretendidos.

Quando a educação envolve a comunidade família e comunidade escolar faz uma triangulação que exerce um papel
efetivo e eficaz em todo o processo educacional, integrando instituição e família, de modo que todo esse processo
acarretará um envolvimento em todos os participantes diretamente ligados à aprendizagem, à formação e à
participação do exercício pleno de cidadania. Freire também alerta sobre a transformação da experiência educativa
em puro treinamento técnico, dizendo que é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício
educativo e no seu caráter formador. Ele também, salienta a questão do respeito a natureza humana quanto ao ensino
dos conteúdos, que não podem ser alheios à sua formação moral .

Formação ou valores morais que devem ser inseridos juntos à pratica educativa, sem tentar fugir dos exemplos de sua
própria ação, ou seja, refletir sua ação para não seguir o modelo tradicional do jeitinho. Porque num mundo capitalista
e ocidental, que se educa para o sucesso, para o lucro, para a aventura ofensiva ou camuflada. Onde, “a dor, o
sofrimento, a vivência de emoções legítimas, o encontro criador entre pessoas não são objetos da educação”. Ao
contrário, é algo proibido porque o ser humano se depara com sua própria contradição” (BRANDAO, 1985, p. 44). Que
o leva a uma fuga, a escamotear valores verdadeiramente humanos, e tornando-se um reprodutor desse modelo e
sistema. Onde, muitas vezes deixa de simplesmente viver, para representar papéis previamente estabelecidos.
Ficando fragmentado em sua essência, a criar conflitos de todos os tipos, pois lá, só lhe é permitido “viver” e
expressar-se em partes.

Então, todo cuidado é pouco! Para não se fragmentar em sua essência, e tentar salvar o barco que se afunda “com a
esperança de salvar os bebes do banho desta torrente de agua poluída” (BAUMAN, 2001, p.15).

Para isso, é necessário repensar o papel da Escola, família, comunidade, para que todos, de certo modo, estejam
envolvidos nesse processo de cidadania. Daí o papel do mestre ser aquele de incitar à pesquisa, tomar consciência
dos problemas, não aquele, de ditar a verdade. Não se pode esquecer que uma verdade imposta não é mais uma
verdade: Compreender é inventar, reinventar e redescobrir as soluções por si mesmas (PIAGET, 1973). É redescobrir
seu lugar!

Um caminho que leve a um lugar, onde os conhecimentos são obtidos por meio dos sentidos, fazendo marcas
enquanto experiências criativas e vivenciadas. Aceitando pontos de vista, assim como também contrapontos, que
sejam mais abrangentes o uso introspectivo de suas qualidades, como percepção, inteligência e criatividade. Pois
longe de serem qualidades distintas, constituem modos de olhar para a mesma coisa. Olivia (2013), explica que a
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percepção envolve os sentidos, a criatividade envolve o pensamento, e a inteligência é o campo perceptivo que inclui
o uso apropriado da criatividade. E que esta, leva o docente elaborar suas atividades com o maior grau possível de
clareza e precisão para a compreensão dos seus alunos. Permitindo-lhes estabelecer relações entre os conteúdos
disciplinares com situações da vida prática e com os conteúdos já assimilados.

O trabalho mais importante a ser desenvolvido seja pelo professor, ou psicopedagogo junto aos alunos é a
incentivacão dos motivos que eles trazem. Cabe ao professor e ou psicopedagogo tornar o processo de aprendizagem
incentivador, em si mesmo, levando as crianças a direcionar toda sua energia e sua motivação no enfrentamento dos
desafios intelectuais propostos pela escola, para o desempenho do trabalho de construção do conhecimento.

O prazer virá não só da aprendizagem em si, mas do sentimento de competência pessoal, da segurança de ser hábil
para solucionar problemas. Quando se consideram todas as habilidades, os interesses, as atitudes, os conhecimentos
e as informações adquiridas, dentro e fora da escola, suas relações com a conduta, a personalidade e a maneira de
viver, pode-se concluir, que a aprendizagem acompanhará o sujeito por toda a vida. E através dela, suas realizações e
tarefas manuais ajudará a entender os erros cometidos, para acertos. Como avalia o poeta: “Nem sempre ganhando
nem sempre perdendo, mas, aprendendo a jogar!

O jogo da vida! Onde viver é reaprender sempre. Não se pode pensar que a escola garante total sucesso em seu
trabalho de formação. Na verdade, seu poder é limitado, e mesmo com limitações, a escola participa da formação
moral de seus alunos. Assim, em vez de deixa-las ocultas, é melhor que tais questões recebam tratamento explícito,
que sejam assuntos de reflexão da escola como um todo e não apenas de cada professor. Trazer a ética para o
espaço escolar significa enfrentar o desafio de instalar, no processo de ensino e aprendizagem que se realiza em
cada uma das áreas de conhecimento, uma constante atitude crítica, de reconhecimento dos limites e possibilidade
dos sujeitos e das circunstâncias, de problematização das ações e relações e dos valores e regras que os norteiam.

Valores presentes nos relacionamentos familiares, amorosos, e nas amizades, num constante estabelecimento de
laços, a fazer vínculos que marca o ser humano, que ora sorrindo ou chorando, envolvendo-se com suas emoções e
sentimentos, estarão aprendendo a viver sua aprendizagem. Isso é viver humanamente, como sujeito desejante,
movido por vivencias emocionais desde a mais tenra idade, onde chegou aqui neste planeta, como uma simples
desamparada criança de peito. Na qual ficará marcada o modo de aprender. Cabendo somente ao seu desejo, fazer
pontos e refazer contrapontos para reaprender a viver.

METODOLOGIA

A finalidade da pesquisa é Básica, exatamente por ter como objetivo gerar conhecimento possui também um cunho
exploratório, ela se aproxima do problema, tem como objetivo conhecer o problema relacionado ao tema, recuperar
informações e enfim, proporcionar maior finalidade com o problema. Todavia, ratificando que pelo viés da natureza da
pesquisa ela é qualitativa e quantitativa, de acordo com Sampieri (2006), “os enfoques quantitativos e qualitativos
utilizam teorias existentes, porém de maneira diferente” (SAMPIERI, 2006, p. 71, grifo nosso)

Visto que, a mesma parte do pressuposto que há um fenômeno ou problema a ser investigado, a partir de uma
observação que consequentemente possa trazer uma melhor compreensão, onde o pesquisador fara o papel de
imparcial, e o participante não estarão neutros ao problema.

A Classificação da pesquisa, segundo seus objetivos, caracteriza-se por: descritiva, exploratória e explicativa, neste
caso, seus propósitos estão voltados a maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a
construir hipóteses e por se tratar da descrição de uma determinada população de docentes, objetivando identificar
possíveis relações variáveis. Além de, identificar fatores que determinem ou contribuam para a ocorrência do
fenômeno estudado.

Portanto, a pesquisa devido a sua abordagem é qualitativa, por envolver coleta de dados, e integração social do
pesquisador com o fenômeno pesquisado.

A pesquisa é básica, descritiva e exploratória por ter como objetivo gerar conhecimento e possuir um cunho
exploratório, como também por se aproximar do problema. Apresentando como objetivo principal, conhecer o
problema relacionado ao tema, recuperar informações e enfim, proporcionar um conhecimento e aprofundado no
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contexto do processo inclusivo nas escolas supracitadas.

É uma pesquisa bibliográfica e documental, por usar autores e obras que deram subsídios e embasamento para as
discussões a cerca da temática proposta. Realizando concomitantemente pesquisas em sites governamentais que
possuem informações que foram cruciais no levantamento da hipótese. Logo devido ao quantitativo de materiais
pesquisados foi necessária a organização de fichamentos resultantes da pesquisa bibliográfica.

O presente estudo pode ser caracterizado por uma pesquisa ação por envolver pesquisado e pesquisador, pensada e
planejada, mas que principalmente por contar com a colaboração e participação de todos os atores envolvidos para e
com o pesquisador.

O Método de abordagem ou procedimento utilizado será o indutivo. E pelo viés da natureza da pesquisa ela é
qualitativa, visto que, a mesma parte do pressuposto que há um fenômeno ou problema a ser investigado, a partir de
uma observação que consequentemente poça trazer uma melhor compreensão, onde o pesquisador fara o papel de
imparcial, e o participante não estarão neutros ao problema.

As ferramentas utilizadas para coleta partem do pressuposto da sua eficácia de acordo com o tipo e natureza da
pesquisa. Neste sentido, foram utilizados como mecanismos de coleta, questionários e entrevistas.

CONSIDERAÇÕES

O desafio é grande, é árduo o trabalho, mas extremamente necessário e essencial mesmo (Porto, 2013, 141,
grifo nosso). Portanto, a orientação deve ser vista como uma atividade, uma ação, no âmbito escolar, que contribuirá,
além de, ser meio de melhor discutir, pensar, refletir, problematizar e muitas vezes de agir diante do universo de
questões a que é inerente à escola. Contudo, faz-se necessário que o educador educacional seja parte do grupo de
profissionais existentes na escola ou instituições educacionais, para que ele e os demais atores juntos possam realizar
e planejar atividades, ações e orientações, que “favoreça as relações entre o desenvolvimento e o aprendizado,
entre o desenvolvimento e seu ambiente sociocultural” como afirma Porto (2013, p.140, grifo nosso) em sua obra.

Afinal, a educação do sujeito e suas relações, pode não trazer felicidade, mas pode ajudar a humanidade a viver
melhor. Não foi isso que o homem veio fazer aqui nesta terra!

Parafraseando FREUD (1930), viver melhor, buscar a felicidade, ter realizado “o cumprimento de todos os desejos,
onde ele surgiu como um fraco animal, e onde cada indivíduo tem que novamente entrar, como uma desamparada
criança de peito, a morte vem como companheira do sofrimento humano, não sendo apenas este, a tirar o sentido da
vida, compondo assim os pontos e contrapontos na aprendizagem para reaprender a viver.

É importante que o docente ou educador, reflita sobre essas questões aqui apresentadas, de modo a ajudá-lo a
compor um novo olhar sobre a realidade, podendo participar da proposta pedagógica da sua escola, onde possa
apresentar uma forma que instrumentalizar o grupo, levando-o a pensar sobre as melhores formas de compor um
trabalho afinado com o seu tempo-espaço-sócio-histórico.
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Aprendendo a jogar-música de 1981 pelo compositor/cantor Guilherme Arantes.
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